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ZAUJALO NÁS

Původně měly nové městské lázně nabídnout srovnatel-
né podmínky pro plavce jako ty stávající a náklady na pro-
jekt neměly překročit 220 milionů korun. Pracovní skupina,  
  do které město přizvalo také zástupce plaveckých oddílů, pla-
veckých škol či zástupce Českého svazu plaveckých sportů,  
ale s architekty projednala možnosti úprav projektu a rozšíření 
nabídky pro sportovní vyžití i relax.

 „S projekční kanceláří jsme nad původními návrhy vedli in-
tenzivní jednání, chtěli jsme zajistit lepší volnočasové vyžití pro 
děti i dospělé. To navýšilo původní náklady na 329 milionů. Nová 
podoba lázní zajistí možnost volnočasového využití pro veřejnost  
po celý den, i během dopoledního vyučování škol nebo odpoled-
ních plaveckých tréninků,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří Crha.
Objekt městských lázní bude tvořený třemi propojenými odstup-
ňovanými budovami, celý komplex bude s výjimkou tribuny pro 
diváky bezbariérový. Jednotlivé prostory od sebe budou funkčně 
oddělené pomocí turniketů, návštěvníci si tak budou moci vybrat, 
o jaké služby mají zájem.

Nové lázně nabídnou plavecký bazén s osmi dráhami, volno-
časový bazén s vodními atrakcemi (integrované masážní trysky, 
protiproud, vodní chrliče, vodní gejzír), brouzdaliště s vodními 
atrakcemi i bazének pro plavání maminek s dětmi. Chybět nebu-
de ani wellness část se čtyřmi druhy saun (finská, parní, aroma 

a infra sauna), vířivkou, Kneippovým chodníkem, ochlazovacím 
bazénkem, tichou místností či venkovní terasou s lehátky. Budova 
pojme také nové fitness s vlastním hygienickým zázemím a recep-
cí či zázemí pro malé občerstvení.

 „Do konce roku 2022 bychom chtěli mít vybraného zhoto-
vitele, s ohledem na stav současných lázní bychom pak bourací  
a stavební práce chtěli zahájit co nejdříve,“ dodal Jiří Crha.

NOVÉ LÁZNĚ MAJÍ 
V BLANSKU  ZELENOU
Milovníci plavání a vodní zábavy se v Blansku dočkají zbrusu nových krytých lázní. Zastupitelé  
už v prosinci 2019 odsouhlasili záměr zbourat stávající budovu. Ta je zchátralá a nevyhovuje ani z hle-
diska provozu. Výstavba nových lázní na místě těch současných by mohla začít v roce 2023. Nové lázně 
nabídnou plavecký bazén s osmi dráhami, relaxační bazén s vodními prvky, saunový svět nebo fitness. 
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Michaela Koudelková patří mezi nejtalentovanější a nejúspěšnější interprety mladé gene-
race. Hře na zobcovou flétnu se věnuje od pěti let, připsala si řadu úspěchů v nejrůznějších 
soutěžích, vystupuje s mnoha českými i zahraničními orchestry a soubory specializujícími 
se zejména na interpretaci staré či soudobé hudby. Vyučuje na Konzervatoři Brno a JAMU  
a v roli lektora se s ní můžeme setkat mimo jiných například na Letní škole barokní hudby  
v Holešově.

MICHAELA KOUDELKOVÁ 
SI DÍKY HUDBĚ PLNÍ DĚTSKÉ SNY

Foto: Julian Veverica
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Musím se na úvod zeptat. Kultura dostala 
v posledních měsících hodně na frak. Co 
Vám osobně toto období vzalo, nebo na-
opak přineslo? 
Stejně jako pro všechny mé kolegy to byla 
změna, se kterou nikdo nepočítal. Člověk 
pak přemýšlí nad celkovou situací spojenou 
s jeho profesí. Znovu jsem se utvrdila v tom, 
že mě koncertování neskutečně naplňuje. 
Je tam interakce, každý koncert je jiný a ne-
uvěřitelně mě to dobíjí. Domácí nebo jaké-
koliv streamované koncerty jsou neosobní 
a nemohou ničím nahradit atmosféru živého 
koncertu. Místa, na kterých hudebník hraje, 
a samotné cestování jsou nedílnou součástí 
našeho života. 

Na takovou situaci se ani nejde připravit?  
Někdy v listopadu 2019, pár měsíců před 
vypuknutím pandemie, mi kamarádka, kte-
rá žije v USA, navrhla, abych vyzkoušela 
učit fl étnu přes Skype. Co se tehdy zdálo 
jako něco nepředstavitelného, se naplnilo 
a museli jsme si s tím poradit.

Míšo, pojďme hezky od začátku. Jak 
to u Vás všechno začalo? 
Když mi bylo pět let, začala jsem navštěvo-
vat kurz Dřevěná píšťalka v Boskovicích, 
který vedla Leontýna Koryčánková. Právě 
tam jsem se poprvé setkala se zobcovou 
fl étnou. 

Co bylo dál?
Následovala ZUŠ Boskovice, začala jsem 
jezdit na kurzy, absolvovala jsem individu-
ální konzultace. Poté jsem studovala gym-
názium v Boskovicích a vedle toho i kon-
zervatoř v Brně. Ve čtvrtém ročníku jsem 
začala jezdit na konzultace do Krakova, 
kam jsem se přihlásila na hudební akade-
mii. Vedle zobcové fl étny jsem se učila také 
hře na cembalo a začala hrát na traverso. 
Mezitím jsem absolvovala řadu soutěží. Od 
roku 2016 jsem začala vyučovat hru na zob-
covou fl étnu na konzervatoři v Brně. V sou-
časné době dokončuji doktorské studium 
na JAMU a od října se chystám na postgra-
duální studium do Hamburku. Do toho vše-
ho koncertuji, takže se rozhodně nenudím. 
(úsměv) 

Proč jste si vybrala právě zobcovou fl ét-
nu?
Když jsem byla ve školce, všechny děti cho-
dily do nějakého zájmového kroužku. Moje 
maminka našla kurz zobcové fl étny a mě to 
nějak od první chvíle chytlo. Prý, když jsem 
uměla jen pár tónů, tak jsem je pořád cvičila 
dokola.

Dobrovolně? 
Samozřejmě. Nikdo mě do toho nenutil. 

Vy jste si hned v dětství stanovila poměr-
ně odvážný cíl a sen.
Nepamatuji si to, ale prý jsem říkala, že chci 
vystudovat konzervatoř, koncertovat a ces-
tovat. A nikdy mě to nepustilo. 

Vaší doménou je především interpreta-
ce staré hudby. Jak jste k tomu dospě-
la?
Je to hudba, která je mi nejbližší. Mám ji 
nejraději, je hodně spjatá právě s mým 
nástrojem. Miluji baroko, rané i vrchol-
né. Hodně blízké je mi italské baroko. 
Hraji ale i hudbu klasicistní, renesanč-
ní, moderní, poslední dobou se zabývám 
také skladbami z  období romantismu. 
Dá se říct, že interpretuji skladby od stře-
dověku až po současnost. Ráda dávám 
také podněty současným skladatelům. 
Premiérovala jsem před pár lety skladbu 
pro zobcovou fl étnu, harfu a komorní or-
chestr. 

Máte nějaké zvláště oblíbené skladatele, 
konkrétní skladby?
Spektrum je hodně široké. Ale od malička 
mám ráda Vivaldiho. Jeho koncerty hraji 
doteď. Jak člověk dozrává, tak skladby sa-
mozřejmě vnímá jiným pohledem a hraje 
je jinak. Nesmírnou inspirací jsou pro mě 
skladby Johanna Sebastiana Bacha. Baví 
mě transkribovat také skladby z  období 
romantismu, které byly původně napsány 
například pro příčnou fl étnu. Vyskytují 
se tam tóniny a spoje, které nejsou pro 
zobcovou fl étnu až tak obvyklé, o to více 
je pro mě výzva na takových skladbách 
pracovat.

S kým vším spolupracujete?
Sólově vystupuji s uskupeními Czech 
EnSólově vystupuji s uskupeními Czech 
Ensemble Baroque, Collegium Marianum 
nebo Cornu Copiae. V komornějším obsa-
zení pak s Monikou Knoblochovou a Libo-
rem Maškem, nebo polským cembalistou 
Andrzejem Zawiszou. Když mám možnost, 
vybírám si na své koncerty nejrůznější 

hosty. Před dvěma lety jsem ke spoluprá-
ci pozvala i svého profesora Petera Holt-
slaga. Byl to jeden z mých splněných snů.

Říkala jste, že jste si od dětství přála 
cestovat. Kam všude Vás hudba zaved-
la? 
Nejčastěji hraji v Evropě, ale podívala jsem 
se také do zámoří. Hudba mě zavedla 
do Polska, na Slovensko, do Německa, 
Rakouska, Norska, Velké Británie, Izrae-
le, Holandska nebo do Los Angeles. 

Zmínila jste, že je Vám hodně blízké 
italské baroko, ale Itálie mi ve výčtu 
míst, kde jste doposud hrála, chybí. 
Ještě mi nepřišlo žádné pozvání. Přesto 
jsem tam byla a s hudbou to také souvise-
lo. Procházela jsem si jednou eBay a uvi-
děla jsem tam nabídku s prodejem origi-
nálních fl éten z 18. století. Okamžitě jsem 
si řekla, že je musím vidět a vyzkoušet. 
Taková možnost nepřichází každý den. 
Nějaký čas jsem si dopisovala s pánem, 
který je prodával, až jsem sedla na letadlo 
a odletěla přímo do Bologni. Setkání bylo 
velmi zajímavé. V samém centru města 
jsou tři věže a on bydlel v jedné z nich. 

Jak to dopadlo?
Nekoupila jsem. Jedna stála asi milion ko-
run. (úsměv) Ale držet v rukou kus histo-
rie je nezapomenutelným zážitkem.

Tomu věřím. Zmínit musíme ve Vašem 
případě soutěže a ocenění. Těch je ne-
přeberné množství.
Když to vezmu ve zkratce a chronologic-
ky, tak v roce 2002 jsem vyhrála v Praze 
soutěž Pískání pro zdraví. Třikrát jsem se 
stala laureátkou na soutěži, která se ko-
nala v rámci Letní školy barokní hudby 

Foto: Archiv Czech Ensemble Baroque
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v Kelči a Holešově. V Americe jsem se 
dostala mezi šest fi nalistů soutěže Kalei-
doscope, do které se přihlásilo přes dva 
tisíce účastníků, a před rokem jsem vy-
hrála fl étnovou soutěž v Tel Avivu.

Kromě hraní i vyučujete na brněnské 
konzervatoři a na JAMU. 
Začala jsem vyučovat, když mi bylo čers-
tvých 23 let. Dokončila jsem konzervatoř 
a tři roky na to jsem se tam vrátila coby 
pedagog.

Asi těžká otázka, ale dá se říct, co Vám 
hudba přináší?
Hudba mi přináší hodně radosti, a hlav-
ně širokou škálu všech emocí. Hodně 
vnímám publikum, spoluhráče a chci, 
abychom si to jak my na pódiu, tak diváci 
v hledišti naplno užili, naplnili se rados-
tí a energií. Jsem šťastná, když publikum 
přijme to, co jim chceme předat a že na 
to reaguje.

Prozraďte mi, proč se vůbec říká vážné 
hudbě vážná?
Je to zvláštní pojem, že? Takový terminus 
technicus. Myslím, že hudba je hlavně 

o stylech a o předávání emocí a životních 
příběhů. Ty jsou někdy vážné, strastiplné 
a jindy zase radostné a povzbuzující. 

Lidé ani hudebníci na těchto koncer-
tech nejsou jen vážní. Stala se Vám při 
koncertu nějaká humorná nebo kurióz-
ní situace?
Pamatuji si, jak jsme před lety hráli 
na zámku v Boskovicích Vivaldiho kon-
cert. Generálku jsme měli na nádvoří, kde 
létala spousta mušek. Pak jsem zaklapla 
noty a otevřela je až na koncertě, který 
byl kvůli přicházející bouřce nakonec 
přesunutý do vnitřních prostor zámku. 
Když jsem na koncertě otevřela noty, ne-
stačila jsem se divit. Byly tam noty, které 
jsem nikdy neviděla. Až když jsem se po-
dívala detailněji, tak jsem zjistila, že jsou 
v notách přilepené mušky.  (úsměv) 

A ta kuriózní?
Nesouvisí přímo s koncertem, ale hodí se. 
Když jsem se přihlásila na soutěž do Ame-
riky, chodily mi průběžné zprávy o tom, 
kolik je přihlášených lidí. Pět set, tisíc, 
patnáct set. Po několika e-mailech jsem 
takové zprávy skoro nečetla. Jednoho dne 

mi přišlo oznámení, že se přihlásilo dva 
tisíce lidí, a já už skoro dávala e-mail do 
koše. Naštěstí jsem zprávu aspoň očima 
prolítla až do konce, kde stálo moje jmé-
no. Díky tomu jsem se dozvěděla, že jsem 
byla vybrána mezi šest fi nalistů. Z toho 
činí ponaučení, dopisy čtěte až do konce, 
nikdy nevíte, co tam na váš čeká...(úsměv)

Když si chcete od všeho odpočinout. 
Co děláte?
Hudba mě provází takřka od rána do 
večera. Jasně, někdy si zajedu na výlet, 
kouknu na seriál, ale i když vařím, uklí-
zím nebo řídím, zapnu si Spotify nebo si 
pustím CD. Stěží tak najdu den, kdy fl étnu 
nevezmu do ruky. Možná jen tehdy, když 
celý den cestuji.

Vaše další sny a cíle?
Ráda bych pokračovala v tom, co dělám 
teď. Chci koncertovat po celém světě, na-
vštěvovat nové země, poznávat další kul-
tury, dostat se se sólovými nebo komor-
ními projekty na další prestižní domácí 
i zahraniční festivaly. Určitě bych se 
chtěla i nadále vzdělávat, abych neusnula 
na vavřínech.         PAVEL ŠMERDA

MyFace, časopis z Blanenska a Boskovicka. Vydavatel: Mediaportal, s. r. o se sídlem Kpt. Jaroše 50/8, 680 01 Boskovice. IČO: 03769143. 
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR, registrace MK ČR E 19193. Tisk: Novatisk, a. s.

Foto: Vlasta Piskačová
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PŘEDSTAVUJEME

Věk: 17 let
Klub: Basket Brno, Next Generation 
Basket Brno
Číslo: 99
Výška: 204 cm
Hmotnost: 93 kg
Přezdívka: Neči
Dominantní ruka: levá 

JAKUB NEČAS
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JAKUB NEČAS:
MÝM SNEM JE NBA
Talent, jaký tady už dlouho nebyl. I tak se o sedmnáctiletém rodákovi z Blanska Jakubu Nečasovi vyjadřují někteří od-
borníci. Jakub momentálně nastupuje za tým Basket Brno a je také členem projektu NEXT GENERATION. I přes svůj 
mladý věk už pravidelně nastupuje i v nejvyšší mužské soutěži a jeho budoucnost vypadá velmi zajímavě.  

PŘEDSTAVUJEME

Jakube, jaké byly tvoje basketbalové za-
čátky? Slyšel jsem, že si začal poměrně 
pozdě?
Nejdříve jsem chytal ve fotbale. Postupem 
času jsem se dostal k basketbalu, to mi 
bylo tak 10 až 11 let. Basketbal nakonec zví-
tězil a od 13 let se věnuji jen tomuto sportu.

Jak vypadala tvoje cesta z Blanska  
do Brna?
Z Blanska jsem šel do BŠM Brno. Byl jsem 
tam nejdřív na hostování, a až potom, co 
Blansko nehrálo nejvyšší mládežnické 
soutěže, jsem přestoupil do Brna se vším 
všudy. Nastupoval jsem tady v kategoriích 
od 13 do 17 let Takže v Brně budu už pět let. 

Poměrně brzy si začal nastupovat  
za A tým. Jaké to je v tak brzkém věku?
Poslední sezónu jsem hrál už za muže,  
a není to už asi nic neobvyklého. Samo-
zřejmě jsem strašně rád, že jsem v kádru. 
Celkově máme dost mladý tým. A jak říká 
můj trenér Růžička: „Na hřišti nejsou mladí  
a staří hráči, ale jsou tam dobří nebo špat-
ní.“ V tomhle má určitě pravdu. Jsem rád,  
že jsem dostal  důvěru být na hřišti.

Asi bychom měli prozradit tvoje „parame-
try“, které nejsou na tak mladého kluka 
běžné. Přináší to výhody, nebo nevýho-
dy?
Mám okolo 204 cm s botami a vážím něco 
okolo 95 kg. Asi to není moc obvyklé, ale 
má to jak svoje výhody, tak i nevýhody.  
Ve hře mi to spíš pomáhá a dokážu to pro-
dat. V osobním životě to má někdy i nevý-
hody. Například není moc dek, které by mě 
celého zakryly, když je mi zima. (úsměv) 

Jaké to je slýchat o tom, že si mimořád-
ný talent, rosteš minimálně pro Euroligu? 
Nezamotala se ti z toho zatím hlava?
Zatím se mi z toho hlava nezamotala. A ani 
nesmí. Slýchat o tom je pěkný, ale pokud 
se vám to dostane do hlavy, tak už nikdy 
ničeho nedosáhnete. Jsem zastánce toho, 
že musím zůstat „dole“, abych mohl potom 
růst nahoru. 

Co považuješ v životě zatím za svůj nej-
větší úspěch?
Za svůj největší úspěch považuji nabídku  
ze španělské Barcelony, od které jsem do-
stal možnost jít tam hrát už tento rok. Ne 
přímo do A týmu, ale mládežnické soutěže 
a mužskou druhou nejvyšší španělskou ligu. 
Nicméně ještě jsem se rozhodl zůstat doma  
a uvidím, kam moje kroky budou směřovat 
dál. Možností je víc.

Studuješ v Blansku gymnázium. Jak jde 
dohromady škola a basketbal?
Díky distanční výuce jsem to měl v uply-
nulých měsících o něco ulehčené, ale i tak  
to není nic snadného. Naštěstí mi pomáhají 
spolužáci i učitelé, za což jsem fakt vděčný. 
Bylo mi ve všem vyhověno, ta že si nemám 
absolutně na co stěžovat. A na gymnáziu 
jsem spokojený.

Upřímně, jaký si student a jaký předmět 
máš nejraději a naopak?
Já a škola nejsme moc velcí kamarádi. 
Záleží hodně na předmětu. Samozřejmě  
mě baví tělocvik, ale i dějepis a zeměpis. 
Naopak fyzika a chemie mi dělají největší 
problémy, co se týče chápání učiva. 

Co spolužáci? Sledují tvoji kariéru?
Spolužáci zaznamenali pár článků, ale nijak 
extra basket nesledují. To samé učitelé. 
Jak učitelé, tak spolužáci mi gratulovali, 
když se mi něco povedlo. 

Máš nějaký basketbalový vzor?
Můj nejoblíbenější hráč je Donovan Mit-
chell. Nicméně mým vzorem je Jimmy 
Butler. Ve svých 14 až 17 letech byl bezdo-

movcem bez rodiny, v 19 se dostal do NBA. 
Teď je mu 31 a je to jeden z nejlepších hráčů 
NBA na své pozici.

Zaujalo mě číslo 99 na tvém dresu. Má to  
s něčím nějakou spojitost?
Číslo 999 představuje přijmutí jak hokoli 
pekla, jakékoli špatné situace nebo ja-
kéhokoli boje, kterým procházíte, a jeho 
proměnu v něco pozitivního a pomocí toho  
se posunujeme vpřed. To je výrok mého 
oblíbeného rapera Juice WRLD. 

Co děláš ve volném čase?
Poslední dobou jsem se věnoval hodně 
škole, abych dohnal známky. (úsměv) Ji-
nak rád hraju volejbal, fotbal, v zimě lyžu-
ju. Jsem také velký fanoušek hudby. Řekl 
bych, že poslouchám všechny žánry, ale 
nejvíce americký rap. Můj nejoblíbenější 
interpret, jak už jsem zmínil v předchozí 
odpovědi, je Juice WRLD, který bohužel 
nedávno zemřel.

Tvoje sny, cíle a přání do budoucna?
Můj sen je dostat se do NBA. Cílem je za-
hrát si Euroligu. Jsou to za mě dvě rozdílná 
slova. Sen je něco, co si přejete ze všeho 
nejvíc na světě. Zatímco cíl je něco, na 
co si myslíte, že na to máte, a proto si za 
tím jdete. Mým přáním je vést spokojený 
život se svojí budoucí rodinou. Nic víc od 
života asi nechci. Po hráčské kariéře chci 
u basketbalu zůstat. Nevím ještě jak, ale 
možností je dost. Být trenér nebo scout,  
možná manažér. Opravdu nevím, ale teď 
je pro mě nejdůležitější kariéra hráče.  
Na ostatní mám ještě dost času.
                  PAVEL ŠMERDA
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KVALITNÍ 
ZASTŘEŠENÍ  
BAZÉNŮ 
ZAJISTÍ ALUPO
Blanenská společnost ALUPO se už více než dvacet let specializuje na zastře-
šení zahradních bazénů. S nápadem zaměřit se na rostoucí poptávku právě  
po zazimování venkovních bazénů přišel v roce 2000 majitel firmy Zdeněk 
Kubica, který měl už tehdy bohaté zkušenosti s podnikáním ve stavebnictví.  
„Jakmile jsem přesvědčil nejbližší spolupracovníky, že odvětví má velký poten-
ciál, společně jsme začali firmu rozvíjet,“ přibližuje počátky.
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Toto odvětví nebylo v prvopočátcích tolik známé a vybudování 
firmy stálo nemalé úsilí. ALUPO se ale velmi brzy začalo dostávat 
do podvědomí zákazníků nejen v blízkém okolí, ale i v celé Čes-
ké republice. A netrvalo dlouho a firma zaujala dobré postavení 
i na zahraničním trhu. Od té doby výrobky této tradiční, ryze české 
společnosti, užívají zákazníci nejen v Česku, ale také na Slovensku, 
v Rakousku, Německu, Francii, Švédsku nebo daleké Austrálii.

Zastřešení venkovních bazénů s sebou nese řadu výhod, není 
tedy jen záležitostí designu, ale především i praktickým řešením 
a ochranou bazénu. „Obrovskou výhodou trvale zastřešeného ba-
zénu je prodloužení koupací sezóny o dva až tři měsíce v roce. 
Zastřešení zároveň umožní koupání v klimaticky špatných pod-
mínkách jako je déšť a vítr. Současně kryt brání bazén před ne-
čistotami a jeho údržba je tak pro uživatele snadnější. Nesmíme 
zapomenout ani na jednu z hlavních a důležitých vlastností, kte-
rou je ochrana a bezpečnost vašich dětí a domácích mazlíčků,“ 
vyjmenoval Kubica.

Pro ALUPO je důležitý především individuální přístup. „Nabí-
zíme různé typy krytí od jednokolejnicových až po atypické tak, 
aby si každý zákazník mohl zvolit ideální řešení, které architek-
tonicky zapadne do rázu jeho zahrady,“ přibližuje majitel. Zájem-
ci si mohou vybrat zastřešení od nízkých modelů přes střední až 
po ty vysoké, a to v široké cenové škále. Nejoblíbenějším typem 
zastřešení je mezi zákazníky varianta jednokolejnicového prove-
dení. „Kombinuje výhody minimalistického řešení s posunem po 

kolejnici na jedné straně. Svými rozměry se hodí všude tam, kde 
zákazník nechce narušovat ráz okolní zahrady, a přitom chce mít 
plně funkční zastřešení bazénu,“ vypočítává výhody Kubica. Pro-
vedení se přizpůsobí architektuře, je moderní a velmi estetické.

Ještě odolnější je dvoukolejnicový typ, který se hodí i do hor-
ších povětrnostních či horských podmínek. V ALUPO jej vyrábí 
jak ve tvaru nižšího oblouku, tak ve vyšším modelu pro podchozí 
bazén. „Kromě toho nabízíme individuální řešení na míru, pokud 
je nutné střechu přichytit třeba ke zdi,“ podotýká Zdeněk Kubica.

Firma dbá především na použití kvalitních materiálů, její kon-
strukční systém je tvořen z hliníkových profilů a polykarbonáto-
vých výplní. „Důkladně vybíráme spolehlivé dodavatele kvalitních 
materiálů. Disponujeme moderními technickými prostředky 
a máme pečlivé, zkušené a dlouhodobé zaměstnance,“ uzavírá 
Kubica. Více na www.alupo.cz.

Alupo, s. r.o.
Pražská 2458/3
678 01 Blansko

Tel.: 515 157 005
E-mail: kubica@alupo.cz
www.alupo.cz

ALUPO, S. R. O.
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NAVŠTÍVILI JSME

Nový chodník kolem frekventované silnice, varovný a informační systém, rozsáhlá rekonstrukce v základní škole. 
To, a ještě mnohem více se podařilo v poslední době realizovat ve Sloupě. Podrobnosti prozradil starosta městyse 
Martin Mikulášek.

Pane starosto, co je nového ve Sloupě? 
Ve Sloupě se na první pohled moc nemění, neboť průběžně vylep-
šujeme, opravujeme a pečujeme o vše potřebné. Na druhý pohled  
se toho odehrává spoustu.

Co se Vám tedy v poslední době podařilo realizovat a na čem  
pracujete?
Na začátku léta se podařilo dokončit chodník k jeskyním. Myslím,  
že všichni návštěvníci uvítají bezpečný pohyb mimo frekventovanou 
vozovku. V rámci protipovodňových opatření jsme realizovali nový 
varovný a informační systém. V prvním čtvrtletí jsme využili uzavřené 
školy a pustili se do kompletní modernizace tělocvičny. Proběhla vý-
měna radiátorů, výmalba, doplnili jsme osvětlení, vyměnili obložení  
z koberců, provedli nátěr nářadí a montáž nového obložení radiátorů. 
Dokončen byl také nový sportovní povrch. 

Ve škole jste dělali i další věci.
V základní škole se nám podařilo vybudovat chodník a atrium s la-
vičkami a odpočinkovou zónou. Kompletní rekonstrukcí prošly učeb-
ny přírodopisu, fyziky a chemie, laboratoře chemie, kabinet che-
mie a počítačové učebny. Škola je nově bezbariérová, pořídili jsme  
moderní počítače, tablety, notebooky, nové interaktivní tabule s la-
serovou projekcí, akvária a terária s živočichy, posílili jsme počíta-
čovou síť. Máme nový server, programové vybavení proti hackerům  
a návštěvě stránek se závadným obsahem. Zakoupili jsme i komplet-
ní nábytek a pomůcky pro přírodovědné předměty na druhém stupni.

Jaké máte ve Sloupě další plány?
V příštím roce plánujeme kompletní opravu komunikace před zá-

kladní školou a kolem kulturního domu. V prostoru hřiště u základní 
školy chceme postavit workoutové hřiště. V současné době se nám 
podařilo získat stavební povolení na stavbu „Napojení vrtu do VDJ 
Sloup“. Součástí stavby bude také rekonstrukce VDJ Sloup z důvodu 
nutné úpravy vody z nového zdroje, včetně opravy akumulační nádr-
že. V základní škole plánujeme kompletní modernizaci elektroinsta-
lace, včetně výměny původního osvětlení. 

Zeptat se musím na koupaliště, o kterém jste mi říkal, že bude  
do budoucna vyžadovat rekonstrukci.
Vzhledem k situaci okolo COVID 19 jsme dlouho přemýšleli, zda 
koupaliště otevřít. Provoz jsme nakonec zahájili od 1. 7. Naše kou-
paliště má pověst místa se studenou vodou, ale to již spoustu let 
neplatí. Na koupališti v budoucnu plánujeme částečnou rekon-
strukci, abychom byli schopni zajistit stálou kvalitu služeb nejen 
pro místní občany.

V plném proudu je turistická sezona. Na co byste nás pozval  
do Sloupu?
Sloup a jeho okolí je zárukou krásné přírody a bohaté nabídky roz-
manitých služeb. Své místo zde najdou i obdivovatelé kulturních  
a historických památek.

Blíží se další ročník Medového jarmarku. Kdy se uskuteční a na  
co se mohou návštěvníci těšit?
Letošní Medový jarmark se uskuteční 18. září a program bude jako 
každý rok velmi atraktivní. Ve stejném termínu proběhne i tradič-
ní Běh Moravským krasem. V neděli na obě akce naváže podzimní 
slouská pouť, na kterou jste srdečně zváni.       PAVEL ŠMERDA

VE SLOUPĚ 
SE STÁLE NĚCO DĚJE
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Veroniko, Luboši, prozraďte, jak jste se se-
známili?
V: Potkali jsme se na Vsetíně na koncertě 
místního muzikanta. Tenhle koncert bývá kaž-
dý rok a já na něj chodila vždy s kamarádkami, 
které jsou právě ze Vsetína. Taková naše dám-
ská jízda. No a tenhle večer mi byl osudným. 
(smích)
L: My jsme měli zrovna po vyhraném zápase 
a druhý den volno, takže jsme šli s klukama 
do města. 

Kdo koho oslovil jako první a jak?
L: Už ani nevím, jak to přesně bylo. Potkali 
jsme se, pozval jsem Verču na drink a bavili 
se spolu celý večer.
V: Tak nějak to bylo. Těch drinků nakonec bylo 
více, takže jsme se určitě dobře bavili. (smích)

Upřímně, byla to láska na první pohled?
V: Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlela, ale 
jelikož se mě od toho večera nezbavil, tak je 
možné, že ano. (smích) Musím říct, že jsme si 
hned od začátku notovali a byla tam, jak se říká 
„chemie“.
L: S tím naprosto souhlasím, od toho večera 
jsme spolu byli v každodenním kontaktu.

Vzpomenete si na vaše první rande?
V: Ano, to si pamatuji úplně přesně. Luboš mě 
vyzvedl v Hranicích u rodičů a jeli jsme spolu 
do Olomouce do kina na fi lm Bohemian Rha-
psody. Kino bylo plné do posledního místa 
a my neměli zrovna ta nejlepší sedadla. Na co 
ale nikdy nezapomenu, když Luboš celý fi lm 
nervózně poposedával a pořád se na sedadle 
kroutil. (smích) Nakonec to bylo ale moc fajn.
L: Třešničkou na dortu bylo, když mi po měsíci 
přišla pokuta z Hranic za překročenou rych-
lost. Doteď si z toho děláme srandu, že mě to 
rande vyšlo draho. (smích)

Veru, věděla si, že Luboš hraje hokej?
V: Když jsme se potkali poprvé na koncertě, 
tak jsem věděla, že hraje za Vsetín, protože 
tam byl s pár spoluhráči, které jsem znala. 
Co jsem ale nevěděla, jak dobrý hokejista to je 
a z jaké hokejové rodiny pochází. To jsem pak 
trošku koukala. (úsměv)

V.I.P.
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Někdejší fi nalistka Dívky České republiky Veronika Žaganová už je také maminkou. V loňském roce se jí a jejímu 
partnerovi, hokejistovi Luboši Robovi, narodila dcera Ema. Jak se seznámili, jak vypadá jejich život a mnoho 
dalšího prozradili v následujícím rozhovoru. 

VERONIKA ŽAGANOVÁ:

Vzhledem k tomu, že sport máš ráda, tak 
to pro tebe asi nebyl problém?
V: Problém to pro mě určitě nebyl, akorát 
si spousta lidí ani moc neuvědomuje, co život 
se sportovcem obnáší. Ze začátku jsme měli 
v podstatě vztah na dálku, protože já v té době 
žila v Praze, takže jsem dojížděla na Vsetín 
akorát na víkendy. No a jelikož se o víkendu 
hrají zápasy, někdy  i na druhé straně repub-
liky, tak ve výsledku toho společného času 
bylo minimum. Je to hodně o přizpůsobování 
a člověk si na to musí zvyknout. U hokejistů 
neexistují víkendy, státní a bohužel ani vánoč-
ní svátky. Párkrát jsem si řekla, do čeho jsem 
se to pustila. (smích)

Luboši, co Vás na Veronice zaujalo?
L: Poprvé když jsme se potkali, hned jsem 
jí řekl, že má nádherné oči. A když jsme se 
spolu začali bavit, dostala mě ta její „mora-
vština“. Na to jsem nebyl zvyklý, jelikož pochá-
zím z jižních Čech.

Jak vám život změnilo narození dcery?
V: Hodně, hlavně mně. Měla jsem skvělou prá-

ci a teď jsem doma na mateřské, už to je pro 
mě veliká změna. Ale pořád jsem nepochopila, 
proč se mateřské říká dovolená. (smích) Ema 
je hodně akční, vyžaduje pozornost a od naro-
zení toho moc nenaspí, takže pro mě je to celo-
denní šichta. Dříve, když jsme se sešli doma po 
práci, lehli jsme si na gauč, pustili fi lm a mohli 
odpočívat. Teď už pořádně ani nevíme, co to je. 
(smích)
L: Změnilo se všechno. Veškerý čas věnujeme 
a přizpůsobujeme dceři. Větší změna to byla 
teda pro Verču, jelikož je s ní celé dny, ale mys-
lím, že můžu říct za oba, že jsme si na to zvykli 
a užíváme si, že jsme rodina.

Když si chcete odpočinout, co rádi děláte, 
při čem se odreagujete?
V: Přemýšlím, kdy jsme naposledy pořád-
ně odpočívali. Jelikož jsme bydleli daleko 
od rodiny, nikdo nám nepomáhal, a vlastně 
jsme nevěděli, co to je, když hlídá babička. 
Bez Emičky jsme byli jednou asi tři hodiny, 
když jsme jí jeli nakoupit nábytek do poko-
jíčku. Takže jediná možnost je, když večer 
usne, a to je pro nás určitě největší odpo-

HNED OD ZAČÁTKU MEZI NÁMI 
PANOVALA CHEMIE

FOTO: HC Plzeň



činek. Lehnout na gauč a pustit si fi lm. 
Co máme ale oba rádi, je dobrá káva, takže ně-
kolikrát do týdne jdeme na procházku a staví-
me se na kafe a něco dobrého k tomu.
L: S tím souhlasím, když malá večer brzo usne, 
je to pro nás největší odměna po celém dni 
a začíná odpočinek. Já si navíc chodím odpo-
činout do práce, jelikož je pro mě práce koníč-
kem.

Co je pro vás oba ve vztahu nejdůležitější?
V+L: Trávit spolu hodně času, mít se rádi, mít 
pohodovou a klidnou domácnost, ale taky 
umět se zasmát a pošťuchovat se. Prostě být 
tady jeden pro druhého a být si oporou v každé 
situaci.

Když se Luboš vrátí domů po zápase. Je po-
znat, jestli jeho tým vyhrál, nebo prohrál? 
V: Je to poznat. Hodně. (smích) Když při-
jde domů po vyhraném zápase, má dobrou 
náladu, usmívá se a je vtipný. Ještě lepší je 
to tehdy, když se mu dařilo a dal gól, to je pak 
zaručené pohodový večer. Po prohraném zá-
pase toho moc nenamluví. Ze začátku býval 
i dost protivný, ale řekla jsem mu, že já si domů 
práci taky netahám, takže od té doby se snaží 
dělat, že je všecho v pořádku. (smích)

Bavíte se doma o hokeji?
L: Doma sleduju odehrané zápasy, takže když 
chce Verča vysvětlit nějaké herní situace, tak 
se o tom pobavíme. No a po zápase mi často 
říká, že jsem měl víc střílet. (smích)
V: To je pravda, občas jsem chytrá a říkám 
mu, proč přihrával a nestřílel. (smích) Ale 
o hokeji se bavíme, za to jsem ráda, protože 
mě hokej vždycky bavil.

Čím jeden druhému uděláte radost?
V: Mě hodně potěší, když mi Luba donese jen 

V.I.P.
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tak kytku. Miluju tulipány, to si naštěstí zapa-
matoval. (úsměv) A jelikož není moc pláno-
vací typ, tak jsem ráda, když sám přij de s tím, 
že pojedeme na výlet.
L: Jednoznačně, když mi uvaří něco dobrého 
k jídlu.

Hokejový život je hodně kočovný, z východu 
republiky jste se asi přestěhovali na západ 
do Plzně, letos jste se zase vrátili na východ, 
když Luboš podepsal smlouvu se Vsetínem. 
Jak a kde vidíte svoji budoucnost?
L: Do konce kariéry mám, doufám, ještě da-
leko, takže se asi vše bude odvíjet od toho, 

kde zrovna budu hrát. Než se usadíme, bude 
to asi ještě pár let trvat. No a jelikož jsme 
každý z jiného koutu republiky, uvidíme, kde 
jednou zakotvíme.
V: Kočovný je, stěhovat se přes 400 kilome-
trů na jeden zátah s malým dítětem, to bylo 
něco. Ale na Plzeň moc ráda vzpomínám, 
je to krásné město a byla jsem tam spoko-
jená. Vsetín má velikou výhodu v tom, že to 
mám blízko do svého rodného města a můžu 
tak často navštěvovat rodinu. No a kde jed-
nou skončíme, to je zatím ve hvězdách, ale 
jak říkám, Morava je Morava. (úsměv) 
                   PAVEL ŠMERDA

JAK ŠEL ČAS S VERONIKOU ŽAGANOVOU...

2012 2015 2020





ZAUJALO NÁS
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Paní primářko, představte prosím čtená-
řům MyFace Dětskou léčebnu Křetín. Kdo 
jsou vaši nejčastější pacienti a s jakými 
problémy k vám přijíždějí?
Jedná se o dětské pacienty ve věku od 18 
měsíců do 18 let. Především jsou to děti  
a dospívající s nadváhou a obezitou. Dále 
k nám přijíždějí opakovaně nemocné děti, 
které mají dlouhotrvající kašel, astma, 
sennou či alergickou rýmu apod. Přichá-
zejí k nám i pacienti s lehčími typy skolióz, 
vadným či uvolněným držením těla. Zdale-
ka není výjimkou, že se zde léčí děti, které 
mají všechny vyjmenované indikace. 
 
Opakované onemocnění dýchacích cest. 
Koho nejčastěji postihuje a jak dětem  
s tímto problémem pomáháte? 
Především děti předškolního věku se čas-
to potýkají s opakovanými infekty dýcha-
cích cest. Zvláště poté, kdy nastoupí do 
kolektivu mateřské školy. V léčebných 
plánech máme zařazeny někdy i jednodu-
ché fyzikální metody, jako jsou proplachy 
nosu konvičkami. K odhlenění využíváme 
tzv. míčkovou facilitaci, kterou se zde 
naučí i maminky. Součástí léčby je i otu-

žování a sauna. Velmi se nám osvědčuje 
mořská lázeň, což je aplikace Podhájské-
ho aerosolu v uzavřené kabince. No a sa-
mozřejmě nedáme dopustit na pravidelné 
inhalace a skvělou Bemer terapii (zlepšení 
mikrocirkulace krve a tím zajištění lepšího 
okysličení organismu).
 
Obezita. Asi těžká otázka, ale jak mají 
postupovat rodiče, pokud má jejich dítě 
nadváhu?
Prvním záchytným bodem je ambulan-
ce pediatra. Ten, pokud shledá problém 
s nadváhou nebo obezitou, může dítě 
po podrobnějším vyšetření vzdělávat  
a pravidelně kontrolovat, nebo odeslat 
do odborné poradny, kde s dítětem pra-
cuje obezitolog, endokrinolog či nutrič-
ní terapeut. Osvědčuje se dítě poslat na 
čtyřtýdenní pobyt do léčebny, který mu 
pomůže se orientovat v otázkách výživy, 
získat lepší stravovací návyky, ukáže mož-
nosti pohybových aktivit. Samozřejmě 
pomáhá i kolektiv dětí, které mají rovněž 
nadváhu. Důležitá je spolupráce s rodiči. 
Obvykle totiž děti kopírují jejich stravova-
cí návyky. Problém je s těmi, kteří nehledí  

na obezitu jako na onemocnění a často 
velmi nelibě nesou, když je pediatr upo-
zorní, že by jejich dítě mělo zhubnout. Zde 
je spolupráce těžká.

Dá se říct, jaké faktory se podílejí na roz-
voji dětské obezity?
Je to především životní styl rodiny a dí-
těte. Velkým problémem dnešní doby  
je nabídka pochutin a velmi sladkých ná-
pojů, které děti  konzumují v nadměrném 
množství. Obrovský vliv má také rekla-
ma a samozřejmě nedostatek pohybu. 
Děti tráví velké množství času u počítače  
a televize a na sport jim nezbývá čas.  
Na vznik obezity (a týká se to i jiných nemocí)  
má podíl tzv. epigenom. Velmi zjednoduše-
ně řečeno. Chování a prostředí našich rodičů  
a prarodičů může ovlivnit genový základ 
dítěte. Dobrou zprávou je, že „špatně na-
stavený“ epigenom lze pozitivně ovlivnit 
kvalitní výživou a zdravým způsobem ži-
vota.

Postihuje tento problém více chlapce, 
nebo dívky?
Problém obezity postihuje stejně chlap-

DĚTSKÁ LÉČEBNA 
KŘETÍN
V bývalém lovecké zámečku, obklopeném krásným anglickým parkem, leží Dětská léčebna Křetín. Řada lidí si ji  
z minulosti pamatuje ještě jako dětskou ozdravovnu. Kapacitu má 40 lůžek a zaměřuje se na léčbu opětovně 
se vracejících a chronických onemocnění dýchacích cest, obezity a nadváhy u dětí a mladistvých, astenie  
a vadného držení těla či lehčích typů skolióz. Více prozradila primářka zařízení Kateřina Bednaříková.
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ce i dívky. Jen se obezita většinou dříve 
objevuje u dívek. Milníkem je devátý rok, 
u chlapců je to jedenáctý rok života. 

Jedna věc je  úprava jídelníčku, druhá 
pak pravidelný pohyb. Obě asi musí jít 
ruku v ruce? Nebo co s tím dál?
Před hospitalizací dítě dostane domů do-
tazník, kde vyplní svůj jídelníček během 
týdne. Na začátku vlastní léčby každé 
dítě prochází vstupním lékařským vyšet-
řením k vyloučení dalších onemocnění, 
které by je mohlo omezit v zapojení do 
programu. Také rodiče vyplní dotazník 
o stravovacích návycích rodiny. Podle 
všech těchto vyšetření se stanoví indi-
viduální léčebný plán. Klademe důraz 
na kvalitní jídelníček, stravu rozložíme 
na menší porce šestkrát denně a samo-
zřejmě provádíme kontrolní měření nejen 
hmotnosti, ale i podílu tuku, svalové hmo-
ty a množství vody v organismu. Děti roz-
hodně netrpí hlady, úspěch je především 
v pravidelnosti a skladbě stravy. Kromě 
vlastního stravovacího režimu děti opa-
kovaně učíme správně si jídlo uspořádat, 
jíst častěji, hýbat se. Máme řadu aktivit 
počínaje tělocvičnou, přes fit stezku, 
bazén, podnikáme výlety.Po čtyřtýdenní 
terapii u nás v léčebně děti odesíláme 
do výživových poraden, aby si udržely 
návyky, které zde získaly. Doporučujeme 
samozřejmě následné kontroly u pedi-
atra. Dětem je nastaven také pohybový 
program složený z vycházek a fyzických 
cvičení. Jednou týdně mají vířivou koupel 
na uvolnění svalstva, saunu a mořskou lá-
zeň. Nutriční terapeutka pro děti pořádá 
besedy o výživěma individuální pohovory. 
Děti na závěr pobytu obdrží certifikát, 
který je pochvalou za to, že léčbu úspěš-
ně absolvovaly. 

Zmínila jste, že k vám jezdí i děti s lehčími 
ortopedickými vadami a vadným držením 
těla. Myslel jsem, že tohle má na starosti 
spíše léčebna pohybových poruch v Bo-
skovicích?
Jak už jsem předeslala, zabýváme se léč-
bou lehčích skolióz a vadného držení těla, 
v Boskovicích řeší jiné diagnózy – těžší or-
topedická a neurologická postižení. 

Práce se dětmi, to je určitě bezpočet za-
jímavých příběhů...
Dost často je nám z příběhů dětí smutno. 
Ale na druhou stranu vidíme i hodně lás-
ky, kterou rodiče svým dětem dávají. Tak 
to v životě už je. Nás asi nejvíc potěší, když 
k nám opakovaně jezdí dítě s nadváhou, 
a nakonec tento problém už nemá.  

Kdo se o děti u vás v léčebně stará? Jak 
velký je to tým?
Jde o komplexní péči celého týmu - lékařů, 
zdravotních sester, fyzioterapeutů, psy-
chologa a nutriční terapeutky. Nesmíme 
zapomenout i na důležitou práci pedago-
gických pracovníků, kteří pro děti zajišťuji 
program v té době, kdy nemají procedury. 
Nechceme, aby se děti nudily, nebo aby se 
jim stýskalo po domově.

Součástí léčebny je i škola a školka. Ro-
diče se tedy nemusejí bát, že jejich dítě 

při pobytu vypadne z rytmu. Jak vypadá 
jejich provoz a kdo zajišťuje výuku dětí?
Práce učitelů je, mírně řečeno, nelehká. 
Děti k nám přijíždějí z celé České republiky 
a jednotlivé školy mají individuální plány. 
Přesto u nás ve výuce nic nezameškají, 
právě naopak. Starší děti mají denně čtyři 
vyučovací hodiny, dáváme přednost hlav-
ním předmětům.

Jaké mají Vaši dětští pacienti k dispozici 
zázemí? Ať už vnitřní nebo vnější.
Vybavení léčebny je moderní, barevné, 
dětem a rodičům se líbí. Výhodou je vel-
ký venkovní areál s anglickým parkem, 
ve kterém vedle vzácných dřevin po celý 
rok něco kvete. Nově je opravené víceú-
čelové hřiště a zrekonstruovaný bazén. 
Pokračujeme v projektu zahrady, kterou 
máme navrženou zahradními architekt. 
Nyní se zaměříme na vodní kaskády pro 
předškolní děti. Do budoucna pak počí-
táme s rozšířením rehabilitačního zázemí 
v hlavní budově.

Asi se na závěr shodneme na tom, že 
léčba není jen o dětech, ale pokud se má 
zdravotní stav zlepšit, je to hodně i o spo-
lupráci s rodiči, s prarodiči…
V průběhu pobytu jsme s rodiči v kontaktu.  
U dětí obézních se pořádají jednu návštěv-
ní neděli tzv. workshopy s psycholožkou. 
Na závěr pobytu je s rodiči, kteří si přijeli 
pro své děti, schůzka, kde jim podrobně 
sdělíme, co během čtyř týdnů děti absol-
vovaly a předáme jim nejen rady, ale i ne-
jůrznější materiály, například doporučené 
pokyny ke stravování. Více informací o naší 
dětské léčebně zájemci najdou na kretin.
detskelecebny.cz. Informovat se mohou 
také o svých pediatrů.           PAVEL ŠMERDA
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Proč jste se rozhodli znovu kandidovat do 
Poslanecké sněmovny?
J.K. Ráda bych pokračovala ve své již započaté 
práci. Chci se na půdě Poslanecké sněmovny  
i nadále věnovat problematice své rodné jižní 
Moravy, která je bez přehánění nejkrásněj-
ším koutem České republiky, a přesto, nebo 
možná právě proto, ji politici v minulosti 
dosti zanedbávali. Mluvím hlavně o dopravě, 
financování sociálních služeb a kvalitě život-
ního prostředí, které si i nesu jako svoje téma.  
S tím je spojena problematika zadržení vody  
v krajině a její využití, odpadové hospodář-
ství, život na venkově, podpora zemědělství. 
To jsou odvětví, která bych chtěla všemi  
dostupnými prostředky zlepšit a ráda bych 
dosáhla toho, aby jižní Morava byla tím nejlep-
ším místem pro život našich dětí a vnoučat.
R.H. Je za námi spousta práce. Já osob-
ně jsem se podílel na prosazení řady věcí.  

Od drobností typu omezení buzerace lidí, kte-
ří si chtějí doma uvařit pivo, přes ekonomic-
ky velmi důležité změny jako lepší možnosti 
zemědělců pěstovat technické konopí, až po 
omezení možnosti rozprodat státní lesy, což 
považuji za naprosto zásadní věc. Ale pořád  
je toho víc před námi a každý jeden den vlád-
nutí současného kabinetu ukazuje, že nás 
čeká skutečně obrovské množství práce. 
Před čtyřmi lety, když jsem kandidoval, jsem 
měl energii a vizi. Teď přibyly zkušenosti,  
do detailu zpracované koncepce, kontakty 
a velmi dobře fungující tým. To jsou důvody, 
proč kandiduji znovu.

Jakým oblastem se chcete v nadcházejí-
cích čtyřech letech věnovat?
J.K. Od začátku se ve Sněmovně věnuji 
dvěma oblastem – zemědělství a životnímu 
prostředí. Proč právě tyto oblasti? Jedno-

duchá odpověď. K oběma mám velmi blíz-
ko. Vystudovala jsem vysokou školu – obor 
vodní stavby a vodní hospodářství, celý 
svůj život se pohybuji spíše na venkově než  
ve městě, v době starostování to bylo jed-
no z témat, kterému jsem se intenzivně 
věnovala a věnuji doposud a navíc – náš Ji-
homoravský kraj je krajem zemědělským, 
krajem se zajímavou krajinou, krajem, který  
si zaslouží pozornost. Při své práci ve sně-
movně se na řešení témat dívám z pohledu 
celé České republiky, ale jako poslanec zvo-
lený a žijící v Jihomoravském kraji čerpám 
podněty pro svou práci a promítám si dopady 
legislativních změn právě zde.
R.H. Moje klíčové téma je krajina a život  
v ní. A to nejen ve smyslu životního prostředí,  
ale i rozvoje venkova. Ostatně venkov je  
80 % naší krajiny. Chci se zaměřit na snížení 
byrokratické zátěže zemědělců, která nejen 

Lídry kandidátky koalice Piráti a Starostové v Jihomoravském kraji bude dvojice Radek Holomčík a Jana Krutáková. 
Oba spojuje láska k jižní Moravě, ale také členství v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny.

LÍDŘI  KANDIDÁTKY  
MILUJÍ JIŽNÍ MORAVU
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že prodražuje jejich produkci, ale také brzdí  
a někdy i znemožňuje provádění nutných 
opatření pro ozdravení krajiny. Chci na-
startovat účinnou podporu a poradenství 
pro obnovu krajiny, čas běží a mnoho nám 
ho nezbývá. Chci, aby veřejné stravová-
ní (školy, nemocnice atd.) v co největší 
míře používaly lokální a bio potraviny. Chci 
také, aby politika začala brát venkov vážně  
a z řady proti sobě jdoucích koncepcí  
se stala fungující politika rozvoje venkova.  
A co považuji za klíčové je konečně udělat 
pořádek ve státních lesích tak, aby nebyl  
v područí kšeftařů, ale řídili jej odborní lesní-
ci. Státní lesy jsou šestina rozlohy naší země, 
což považuju za neuvěřitelný dar. Jen je tře-
ba, abychom s nimi skutečně začali zachá-
zet jako s darem a ne jako s dojnou krávou. 
Někde jsem zaznamenal, že prý je chceme 
privatizovat. Je to naprostý nesmysl, proto-
že jsem to byl právě já, kdo prosadil výrazné 
omezení jejich privatizace v lesním zákoně.

Jak chcete z Prahy pomoci vašemu regio-
nu?
J.K. Je dobré, když jsou ve Sněmovně za-
stoupeni poslanci, kteří na jižní Moravu  
při vytváření zákonů myslí. Kdykoliv se pro-
jednává nějaký zákon, aplikuji ho na situaci  
u nás na Moravě, kterou velmi dobře znám.  
Od Jihomoravanů dostávám i cennou zpětnou 
vazbu. Mohu tedy z Prahy pomáhat Moravě  
a zároveň poslouchat prosby našich občanů. 
R.H. Z problémů, které jsou specifické pro 
jižní Moravu, považuju za nejzásadnější stav 
krajiny a s tím spojené jak sucho, tak povodně  
a další extrémní projevy počasí. Dále je to 
špatná dopravní infrastruktura, nejen dlou-
hodobě slibované dálnice, ale také například 
chybějící přímé vlakové spojení se Znojem-
skem. S tím souvisí i špatná politika regi-
onálního rozvoje a rozvoje venkova, která 
způsobuje, že se rozevírají nůžky mezi městy  
a venkovem. A také podfinancovanost kraje 
jako takového. Špatně nastavené rozpočto-
vé určení daní a spolu s tím také směrné číslo 

určující financování sociální služeb způsobu-
jí, že kraji chybí prostředky na řešení těchto  
a dalších problémů. Toto netrápí jenom Ji-
homoravský kraj, ale je to důsledkem selhá-
vání centrální politiky v Praze. Ve sněmovně  
se věnuji zemědělství, lesnictví a obecně hos-
podaření v krajině a také rozvoji venkova, což 
jsou přesně ta témata, která když budeme 
brát jako prioritu, vyřešíme tím řadu velkých 
problémů jižní Moravy.

Máte zásady, kterými se při práci a v osobním 
životě řídíte?
J.K. V životě i v politice hraj fér. Možná je to kli-
šé, ale řídím se tím.
R.H. Snažím se dělat věci tak, aby mě bavily, 
dávaly smysl a já neměl problém se podívat  
do zrcadla. To je asi to nejdůležitější.

Co rádi děláte ve volném čase, při čem odpočí-
váte, co vás baví?

J.K. Moc ráda cestuji, zahradničím a jako správ-
ný Jihomoravan i vinařím. Mezi mé záliby rovněž 
patří i sport, zejména cyklistika. Ráda také po-
sedím s dobrými přáteli u skleničky vína.
R.H. Nejvíce času se snažím trávit s rodinou 
(když píšu tato slova, očekáváme narození dru-
hé dcery). Mou velkou vášní je jídlo, vaření a ze-
mědělství. Jsem také aktivní muzikant, hraju na 
basu a kytaru, ale bohužel teď nemám na koníč-
ky mnoho času. Nejlíp si odpočinu někde u vody 
v přírodě s knížkou a dobrým vínem, případně 
prací na poli.

Co byste vzkázali svým voličům?
J.K. Hlavně ať přijdou volit! Jde o velice důle-
žitou volbu, která se dost možná nebude další 
čtyři roky opakovat. 
R.H. Číslo na mě je 728 034 460 (kdybych  
to nebral, napište mi prosím SMS). Koluje o nás 
spousta nesmyslů, pokud vás bude cokoliv za-
jímat, nebojte se zeptat. Rád cokoliv vysvětlím.
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Proč jste se rozhodl znovu kandidovat do 
poslanecké sněmovny?
Chci pokračovat ve zlepšování života lidí  
v naší zemi. Během tohoto volebního ob-
dobí jsem měl možnostdíky práci poslance 
poznat řadu problémů, které trápí občany,  
a chci i nadále přispívat k jejich řešení.Hod-
ně jsem se věnoval třeba problematice exe-
kucí, kde se podařilo posunout legislativu  
k lepšímu, ale stále ještě není hotovo.

Co byste rád v příštím čtyřletém období 
změnil? Na jaké oblasti se chcete zaměřit,  
co je Vám nejbližší, co je Vaše priorita?
Jak už jsem uvedl, jsou to třeba exekuce, 
především prosazení tzv. teritoriality, která  
výrazně zlevní proces vymáhání a ušetří pe-

níze dlužníkům. Chci se i nadále věnovat ob-
lasti zdanění nadnárodních korporací, které 
z ČR každý rok vyvádějí stovky miliard korun,  
ale daně zde prakticky neplatí. Jsem také 
autorem zákona o zemském zřízení, které 
by ušetřilo státu na správě ročně asi pět mi-
liard korun. Stále nám chybí zákon o obec-
ném referendu, který by posílil roli občanů  
v rozhodování státu, protože náš návrh 
ostatní strany v parlamentu blokují. Těch 
návrhů je samozřejmě celá řada.

Voliče v našem regionu bude určitě za-
jímat, co vidíte jako problém Blanenska  
a Boskovicka a jak byste v tom chtěl po-
moci?
Dlouhodobě usiluji o realizaci chybějící rych-

lostní silnice R43 (Brno – Hradec Králové). 
Tato neustále pouze slibovaná rychlostní ko-
munikace zlepší dopravní dostupnost mno-
ha měst a obcí, prostupnost v rámci celé sil-
niční sítě České republiky a sníží se dopravní 
zatížení v mnoha exponovaných místech 
regionu. Jsem rád, že se konečně podařilo  
ve Sněmovně schválit zákon o liniových 
stavbách a nový stavební zákon, které 
urychlí schvalovací procesy a přiblíží i tuto 
silnici blíže k realizaci.

Pro mnoho lidí je poslanec člověk, kterého 
znají jen z televize. Předpokládám, že se se-
tkáváte se starosty regionu, ale mohou se  
s Vámi sejít i „obyčejní“ lidé a svěřit se se svý-
mi problémy, s kterými jim můžete pomoci? 

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. Ekonom, politik, vysokoškolský pedagog a od října 2017 člen Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky se rozpovídal třeba o tom, jaký je jeho důvod kandidatury do Poslanecké 
sněmovny, co by rád změnil či jak nejraději tráví svůj volný čas.

JAN HRNČÍŘ: 
HÁJÍME ZÁJMY SLUŠNÝCH LIDÍ



PR

23MyFace - Srpen 2021

Samozřejmě se setkávám jak s občany,  
tak s komunálními politiky, kteří potřebují 
pomoci s aktuálním problémem. Mám kan-
celáře v Blansku a ve Znojmě, ale je mož-
né se se mnou setkat i v Brně na Krajském 
úřadě Jihomoravského kraje, což často 
využívají lidé z Brna a okolí. Na stránkách 
Poslanecké sněmovny jsou kontakty na po-
slance uvedeny. V mém případě je to e-mail:  
hrncirj@psp.cz nebo telefon 775 475 088.

Máme za sebou těžké období s nemocí  
Covid-19. Jak to podle Vás Česká republi-
ka zvládla?
To by bylo na dlouhé povídání, ale nejvíc mě 
mrzí, že vláda i přes opakované deklarace,  
že školství je pro ni prioritou, obětovala naše 
školáky. Tak dlouhé uzavření škol nemá  
ve světě obdoby. Výzkumem se prokázalo,  
že uzavření škol má na šíření viru v popu-
laci zanedbatelný vliv, na druhou stranu 
dramaticky negativní na celkový psychický  
a zdravotní stav dětí. Do škol se měly vrátit 
všechny děti nejpozději ve chvíli, kdy učite-
lé byli již většinou očkovaní.

Co Vy osobně, kdybyste byl v pozici před-
sedy vlády, ministra, udělal jinak, ať už 
po zdravotnístránce, z pohledu financí 
apod.?
Z politiky se vytratily jakékoliv vize. Politici 
více naslouchají marketingovým a mediál-
ním poradcům, než třeba národohospodá-
řům a svým občanům. Vládní hospodářská 
a daňová politika, která je naprosto chao-
tická, je toho příkladem. Od toho se pak vše 
odvíjí. 

SPD je často označována jako extrémis-
tická strana, výjimkou nejsou ani nařčení 

z rasismu, xenofobie apod. Čím si to vy-
světlujete?
Myslím, že tyto nálepky slouží především  
k neférovému politickému boji, protože 
hnutí SPD je reálně jedinou vlasteneckou 
silou v českém parlamentu, která důsledně 
hájí národní zájmy. Pro progresivisty a glo-
balisty jsme trnem v oku, proto se nás snaží 
přes mainstreamová média dehonestovat. 
Samozřejmě, že k tomu využívají i našich 
vlastních chyb, které se u těch „správných“ 
politických stran, lehce promíjejí.

Upřímně, už jste si někdy řekl a dost, kon-
čím, tohle nemám zapotřebí?
Tak daleko jsem se zatím ještě nedostal, ale 
je pravda, že občas je mi dost smutno z po-
mluv plných závisti a nenávisti na sociálních 
sítích, které pak musí číst moje děti a blízcí. 
Asi to patří k veřejnému životu, ale někdy už 
je to fakt za hranou...

Dá se nějak specifikovat, definovat, kdo  
je volič SPD, na koho cílíte?
Jsem přesvědčen, že hnutí SPD zastupuje 
zájmy všech slušných a poctivých lidí, kteří 
pracují, platí daně, nájmy, hypotéky, posílají 
děti do škol, neobtěžují své okolí a od státu 
chtějí, aby jim zajistil bezpečí, zdravotní péči 
a také nabídl pomocnou ruku, když se náho-
dou dostanou do problémů. Při tom všem  
se jim nemá plést do života víc, než je ne-
zbytně nutné.

Život není jen o práci. Při čem si nejvíce  
odpočinete, jak relaxujete?
Ten malý kousek volného času, který mi ob-
vykle zbývá, se snažím věnovat rodině a re-
laxaci v okruhu svých blízkých a přátel třeba  
s kytarou v rukách. (úsměv)

Co Vás na práci v politice nejvíce baví?
Asi ten pocit uspokojení, když se mi podaří 
vyřešit nějaký problém, se kterým se na mě 
lidé obrátí, nebo prosadím nějaký legislativní 
návrh, který pomůže lidem.

Co byste na závěr rád vzkázal voličům?
Chtěl bych především poděkovat voličům  
za důvěru a podporu, je pro mě zavazující. 
Slibuji, že pokud mi na podzim ve volbách 
zachováte přízeň, budu i nadále s využitím 
všech svých zkušeností a ze všech sil hájit 
práva vás, slušných a poctivých lidí, ob-
čanů České republiky a našeho krásného  
Jihomoravského kraje.

Věk: 44 let
Práce: poslanec Parlamentu České 
republiky, vysokoškolský pedagog 
Bydliště: Blansko
Zájmy: čas s rodinou a blízkými přáteli

PHDR. ING. MGR. JAN HRNČÍŘ, MBA, LL.M
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MODROTISK A KRAJKY
REPREZENTOVALY V TOKIU



„Modrotisk podle několika zdrojů přišel 
do České republiky právě z Japonska a je 
tam stále oblíbenou barvířskou technikou,“ 
uvedla Osako. Při tvorbě kolekce se inspiro-
vala nástupovou kolekcí z Tokia 1964, která 
obsahovala rovněž kombinaci modré horní 
části oblečení a bílé části spodní. 

Modrotisk pro kolekci vyrobili v rodinné 
dílně u Danzingerů v Olešnici mistři, kteří za 
svou práci obdrželi titul Nositel tradic lido-
vého řemesla. Každá část vzoru je otiskem 
ručně broušeného mosazného drátku urči-
tého profi lu zasazeného do formy z hruško-
vého dřeva. Tisíce drátků tvoří raznici, kte-
rou se ručně nanáší rezerva na bílé plátno. 
To se obarví a vznikne tak látka se vzorem, 
který je hlavním prvkem nástupové kolekce. 

Střih, zpracování oděvu a zvolený ma-
teriál byly navrženy pro maximální pohodlí 

sportovců ve vlhkém horkém klimatu, které 
v Japonsku v době her panovalo. „Z tohoto 
důvodu jsme místo saka zvolili vestu přes bí-
lou košili s dlouhým rukávem, která je ušitá 
z velmi jemné bavlny. Děvčata měla pod jup-
kou ramínkové šaty,“ popisuje Osako. U žen 
jupky a u mužů vesty jsou nejběžnějším hor-
ním dílem u českých tradičních krojů. 

Materiály v sobě měly elastickou složku, 
byly proto pružné, velmi lehké a dobře pro-
dyšné. Zapínání jupky a vesty bylo na skrytý 
zip. Každému sportovci byl komplet ušitý na 
míru. 

Kolekce měla dva praktické doplňky, 
tašku a vějíř. „I když jsou u kalhot a šatů 
hluboké kapsy pro uložení akreditací, te-
lefonů a jiných nezbytností, chtěli jsme 
poskytnout možnost elegantního a bez-
pečného uchování věcí při sobě po celý 

den,“ řekla Osako. Tašky z lýka byly uple-
tené rovněž ručně, stejně tak vějíře, kte-
ré byly z modrotisku ručně zasazeného 
do bambusových rámů. 

Společnost TOPAK z Drnovic, nejstar-
ší továrna na paličkované krajky na svě-
tě, vyrobila pro sportovní svátek v Tokiu 
téměř 1000 metrů paličkované trikolory 
ve dvou šířkách. Olympij ská nástupová ko-
lekce pro české sportovce měla tak díky 
návrhářce Zuzaně Osako velmi pěkný jemný 
detail v národních barvách. Krajkovou troj-
barevnou portu v červené, modré a bílé si 
známá designérka vybrala v Drnovicích už 
před třemi lety. Díky okolnostem a odložení 
olympiády však mohla veřejnost paličkova-
nou ozdobu na jupkách pro dámy, pánských 
vestách, košilích a kalhotách vidět až letos.          

                    PAVEL ŠMERDA

Reprezentovat tradiční českou kulturu a současně ctít kulturu hostující země měla nástupová kolekce sportovců 
pro slavnostní defi lé při zahájení olympij ských her v Tokiu. Český kroj speciálně pro muže i ženy byl z části vytvořen 
tradiční technikou modrotisku v Olešnici, má spojující prvek v barvách české trikolory a dva praktické doplňky. 
Českou republiku reprezentovala v Japonsku i krajka z Drnovic. Kolekci ve spolupráci se společností ALPINE PRO 
vymyslela ilustrátorka a módní návrhářka Zuzana Osako.
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Pane starosto, máme za sebou náročné 
období. Vím, že jste jen neseděli s rukama 
v klíně a nečekali, co bude. Na čem jste 
pracovali a co chystáte dál?
V rámci Covidu jsme celou dobu orga-
nizovali pomoc pro všechny naše obča-
ny, především seniory. Vybavovali jsme 
je ochrannými pomůckami, dováželi jim 
jídlo, léky a nákupy, zajišťovali pomoc 
s očkováním. Mezitím jsme v březnu 
schválili rozpočet, kde jsme odsouhlasili 
zajímavé investiční akce. Když to vezmu 
postupně. Vybudovali jsme nový chodník 
v Havlíčkově ulici, chystáme opravu míst-
ní komunikace ke kostelu a vylepšujeme 
i další komunikace. Připravujeme projekt 
na opravu mostu do parku a nového mostu 
přes potok Sebránek, na hřbitově opravu 
opěrné zdi, společně s firmou EON kom-
pletní realizaci nového elektrického vedení 
v Sasině, včetně nového veřejného osvětle-
ní. Sedmdesát svítidel vyměníme i ve Svi-
távce.

Výkladní skříní Svitávky jsou Löw-Bee-
rovy vily a okolí. Co je tam nového a jaké 
máte další plány?
Je vypsané výběrové řízení na opravu cest 
v parku, chystáme tam i rekonstrukci his-
torického veřejného osvětlení. Konkrétně 
ve vile připravujeme opravu tří místno stí 
v prvním nadzemním podlaží, kde vzniknou 
další prostory pro rozšíření malého muzea, 
které funguje v prvním patře. Zájem turistů 
o vilu je obrovský a vila je čím dál tím čas-
těji nejen cílem jejich návštěv, ale i místem 
konání mnoha kulturních akcí a svateb. 
V tomto směru máme být opravdu na co 
hrdí. Naši předkové nám zanechali skvost, 
který nám mohou leckde závidět.

Hned vedle vily je sportovní areál. Ten má 
také projít určitou proměnou a dočkat 
se vylepšení? 
V areálu fotbalového hřiště vzniká menší 
„sportovní centrum.“ Ještě letos bude do-
končené hřiště s umělým povrchem, které 
budou využívat občané Svitávky i děti ze 
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Stejně jako jiná města a obce má i Svitávka kvůli koronaviru za sebou náročné období. Přesto se tam k tomu 
jako vždy postavili čelem, a i v těžkých časech realizovali a připravovali spoustu zajímavých investičních akcí. 
To a mnohem více prozradil starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

SVITÁVECKÝ JARMARK: 
LETOS  DORAZÍ TAKÉ 
POKÁČ A ABSOLONOVÁ

školy na tenis, volejbal, nohejbal a fotbal, 
napříč budou ještě dva nohejbalové a vo-
lejbalové kurty. Připravený máme i projekt 
na úpravy zázemí pro fotbalisty, který před-
stavíme později. 

Když už jsme u sportu. Bude to tři roky, 
co jste otevřeli novou sportovní halu. 
Co je tam nového?
Hala se opět vrací do „starých“ kolejí. Denně 
je tam živo, konají se tam tréninky, soustře-
dění klubů a chystají se nejrůznější akce. 
V říjnu to bude například světová výstava 
pudlů, plánují se turnaje v kolové, meziná-
rodní soutěž mladých hasičů, fotbalové tur-
naje mládeže a další. O halu je velký zájem 
a najít tam volné termíny na hlavní sezonu 
bude čím dál tím těžší. Co bych rád zmínil 
v souvislosti s halou, je to, že ve Sportba-
ru máme nově pivo z Pivovaru Dalešice, 
který je lidem známý z filmu Postřižiny. 
Návštěvníci akcí si je mohou vyzkoušet 
a věřím, že budou spokojení. Neodpustím 
si říct, že výstavba haly byl skvělý krok. Ne-
báli jsme se do toho jít, a když dnes vidím, 
jak jdou nahoru ceny za stavební práce, 
materiál a další, podařilo se nám něco ne-
skutečného. Stále jsme vzorem pro mnoho 
měst a obcí z celé České republiky a jejich 
představitelé se k nám jezdí inspirovat. 

V souvislosti s výstavbou nových bytů ve 
Svitávce, má jich tam vzniknout až še-
desát, jste v minulosti mluvil o rozšíření 
školky. 
Ve školce využijeme pro novou třídu volné 
prostory po ordinaci lékaře a výdejně léků. 
Větší zásah nás čeká ve škole. V půdních 
prostorách vybudujeme dvě až tři učebny 
a kabinety. Zabijeme tak dvě mouchy jed-
nou ranou. Spravíme špatnou střechu 
a rozšíříme kapacitu školy. Jak jste podo-
tkl, ve Svitávce probíhá poměrně velká vý-
stavba, stěhuje se sem hodně mladých lidí 
a my jim, ale samozřejmě i lidem, kteří zde 
žijí dlouhodobě, chceme nabídnout co nej-
lepší zázemí, aby pro ně Svitávka byla ještě 
lepším místem k životu. 

Každý rok se u vás koná velká spousta 
kulturních a společenských akcí. Na za-
čátku září opět chystáte tu největší, 
Svitávecký jarmark tradičních řemesel. 
Na co se mohou lidé těšit?
Po roční pauze se život znovu rozbíhá 
i v kultuře. Už jsme realizovali divadlo pro 
děti v parku, vzpomínkový koncert na Kar-
la Gotta nebo rockový festiválek. Jak jste 
správně podotknul, vše směřuje k sobotě 
4. září, kdy se u nás uskuteční Svitávecký 
jarmark tradičních řemesel. Návštěvníci 
se mohou těšit na bohatý program, stánky 
s regionálními produkty a zábavu pro 
všechny věkové kategorie. Vrcholem pak 
budou vystoupení Moniky Absolonové 
a Pokáče. Sledujte naše webové stránky 
a FB městyse a dozvíte se více. 
                                     PAVEL ŠMERDA

Foto: Lenka Hatašová



SKUPINA CERGO NAŠLA NOVÉ 
ZÁZEMÍ V HORNÍ LHOTĚ U BLANSKA

Proč jste se rozhodli přesunout sídlo fi rmy 
z Blanska do Horní Lhoty?
Zlepšit zázemí a podmínky pro naše zákaz-
níky a kolegy, rozvoj stavebně montážních 
činností společnosti CERGOMONT a v ne-
poslední řadě uvolnění budovy Sukova 6 pro 
bytový záměr  nás vedly hledat v rámci Blan-
ska a jeho blízkého okolí nemovitosti, které 
by umožnily soustředit pod jednu střechu 
všechny naše aktivity. Správu nemovitos-
tí, technologickou projekci, tak  zázemí pro  
týmy technologických staveb, které potře-
bují  vlastní skladovací a  výrobními prostory. 
Poohlíželi jsme se po několika možnostech, 
nějaký čas jsme si pronajímali sklad v areá-
lu bývalé Metry II, také blanenská průmyslo-
vá zóna byla v hledáčku, ale ta není určena 
pro  fi rmy našeho zaměření. O Horní Lhotě 

u Blanska jsme  vlastně začali uvažovat ur-
čitou náhodou. Naskytla se nám možnost 
v Horní Lhotě  koupit bývalý bazar stavebnin 
a prakticky v těsném sousedství se nacházel 
na prodej objekt bývalé hospody, tak jsme se 
rozhodli toto propojit a vytvořit soubor pro-
vozních budov jako základ pro práci našich 
fi rem skupiny CERGO.

V jakém stavu jste objekt přebírali a jak vy-
padá nyní?
Objekt bývalé hospody prošel mnoha příbě-
hy a tuším někdy od roku 2013 skončil téměř 
prázdný, nevyužívaný. To, že téměř, je zá-
sluha místních občanů - občanské aktivity 
Horní Lhota, která díky  podpoře vedení měs-
ta Blanska suterénní část objektu využívá 
dodnes.

Co všechno v něm najdeme? 
Budova disponuje třemi podlažími, v sute-
rénní části, jak již jsem naznačil, se nachází 
velký a malý sál, vybudovali jsme zde nové 
sociální zařízení a technické zázemí (zdroj 
tepla, archív, malou cvičebnu, IT atd.). V pří-
zemní části je zbudovaná recepce, obchodní 
oddělní, projekce, zázemí vedení společnosti 
a zasedací místnosti, kanceláře správy ne-
movitostí a v podkroví, které v rámci rekon-
strukce dostalo zcela jiný rozměr, tak jsou 
vytvořeny veliké prosvětlené kanceláře pro 
naše realizace, ekonomy a správu a provoz.

Kontaktní místo Správy nemovitostí zůstá-
vá v Blansku?
Správa nemovitostí CERGONET, resp. kon-
taktní kancelář provozu  Blansko, zůstává 
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Objekt bývalé hospody v Horní Lhotě se v poslední době změnil k nepoznání. Po rozsáhlé rekonstrukci tam většinu svých 
aktivit přesunula společnost CERGO. „Důležitá informace. Správa nemovitostí CERGONET, respektive její blanenská 
kontaktní kancelář, zůstává na původním místě, tedy v budově Sukova 6,“ říká spolumajitel fi rmy Josef Vrba.

Foto: Pavel Kupka



na původním místě, tedy v budově Sukova 6. 
Zde jsme zachovali  kontaktní místo pro naše 
klienty, které tam zůstane prakticky až do za-
hájení přestavby objektu, potom se na nějaký 
čas přesune  v rámci centra Blanska a po re-
konstrukci objektu se vrátí zpět již natrvalo. 
Naše klienty budeme dostatečně dopředu 
o všech krocích a změnách informovat.

Nabízí se otázka, co bude dál s budovou 
v Sukově ulici?
Jak jsem zmínil, objekt Sukova 6 čeká rekon-
strukce, resp. přestavba na byty. Aktuálně 
realizujeme projekční práce ve spolupráci 
s blanenským rodákem, architektem Ros-
tislavem Jakubcem. Vznikne devět bytů 
s vlastními parkovacími místy. 

Kdy plánujete realizaci a kde se zájemci 
dozví bližší informace?
I když původní záměr byl „rychlejší“, několi-
krát jsme změnili koncepci a po konstruk-
tivní  diskuzi jsme se dostali k finálnímu 
řešení. Musím se přiznat, že s rekonstrukcí 
Horní Lhoty už moc prostoru na přípravu 
tohoto projektu nezbylo. Nyní, kdy je již ob-
jekt v Horní Lhotě hotov, se můžeme pustit 
do dalšího vlastního projektu. V průběhu 
léta a podzimu 2021 již evidovaným zájem-
cům zpřesníme informace. Předpokládáme 
zahájení rekonstrukce v roce 2022 a do-
končení na přelomu roku 2023 a 2024. Pří-
padní další zájemci nás mohou kontaktovat 
na e-mailové adrese  info@cergo.cz, nebo 
na telefonních číslech 777 707 727 nebo  777 
707 707.                 PAVEL ŠMERDA

PR
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Objekt v Sukově ulici v Blansku se změní na byty.



MINERVA BOSKOVICE
SLAVÍ LETOS VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
Minerva Boskovice. Podnik se slav-
nou minulostí, ale také skvělou 
současností slaví v letošním roce 
už 140. výročí od svého vzniku. Ce-
losvětově uznávaný výrobce šicích 
strojů zaměstnává více než sedm 
set/téměř osm set lidí. Více prozra-
dila předsedkyně představenstva  
Ing. Romana Špačková. 

PR

V době našeho rozhovoru měly vrchol pří-
pravy na oslavy významného výročí Minervy. 
Proč se letos neuskuteční? 
Ano, v letošním roce si připomínáme 140 
let od založení značky Minerva. Společ-
nost Minerva Boskovice si zakládá na 
historii a hodnotách, reprezentuje tra-
dici, výrobu průmyslových šicích strojů, 
kvalitu. Šicí stroje jsou našimi zákazní-
ky považovány za špičku ve svém oboru.  
A nám je potěšením v této tradici pokračo-
vat. Od začátku letošního roku vychází články  
o historii v různých periodikách včetně na-
šeho firemního časopisu. Podařilo se nám 
zakoupit historicky první Minervou vyrobené 
šicí stroje, které jsou umístěny v naší před-
váděcí místnosti, kde si je mohou návštěvní-
ci prohlédnout. Ale zpět k Vaší otázce. Kvůli 
nejasnému vývoji situace s covidovými opat-
řeními chceme chránit jak naše zaměstnan-
ce, tak návštěvníky a další hosty, které bylo  
v plánu pozvat na den otevřených dveří  
21. srpna při příležitosti tohoto výročí. Proto 
jsme se rozhodli velké oslavy zrušit. 

I přesto jste pro současné i bývalé zaměst-
nance, pamětníky i další připravili několik 
zajímavých akcí. Představte je, prosím. 
Jde o překvapení, proto si dovolím ponechat  
je v „závoji tajemna“. Co můžu prozradit, je 
to, že ve spolupráci s Technickým muzeem 
v Brně připravujeme výstavu o historii šití  
a šicích strojů pod názvem Minerva 1881-2021. 
Zapojili jsme do spolupráce i Muzeum regionu 
Boskovicka, které na výstavu zapůjčilo šicí 
stroje ze svého archívu. Výstava bude zaháje-
na 10. srpna a potrvá do května 2022. Širokou 
veřejnost tímto srdečně zveme. 

Mluvili jsme spolu už několikrát, ale ještě 
jsem se na to nikdy nezeptal a v roce tak vý-
znamného výročí podniku se to i hodí. Co pro 
Vás osobně znamená značka Minerva ?

Věk: 17 let
Klub: Basket Brno, Next Generation 
Basket Brno
Číslo: 99
Výška: 204 cm
Hmotnost: 93 kg
Přezdívka: Neči
Dominantní ruka: levá 

JAKUB NEČAS
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Minerva je pro mě česká značka, pojem  
ve výrobě šicích strojů, firma se silnými koře-
ny, která má velkou prestiž spojenou s historií  
a tradicí. Byla a je zázemím pro celé genera-
ce. Osobně vidím také přímost ve vytváření 
přidané hodnoty, prvky inovativnosti a sta-
bility. 
  
Máme za sebou velmi těžké období. Jak se 
s ním Minerva vypořádala a jak se firmě mo-
mentálně daří?  
I přes covidové období jsme měli v minulém 
roce naplněnost zakázek a podařilo se udržet 
zaměstnanost. Pro letošní rok je v plánu na-
výšení objednávek o třicet procent  a plánu-
jeme obrat přes jednu miliardu korun. 

Co nějaké novinky? Ať už co se týká výroby, 
nebo nových trhů? 
Novinkou je nová řada strojů M-Type Delta  
v osmi různých provedeních. Podařilo se nám 
prorazit s obuvnickými stroji na trhy do Keni 
a Koreje, co chybí je možnost cestovat a se-
tkávat se se zákazníky. Omezení obchodních 
schůzek, přesunování komunikace do web-
-callu, organizování web-seminářů, natáčení 
instruktážních promo-videí ovlivnilo a nasta-
vilo jiné vnímání spolupráce. 

Zmínila jste, že se podařilo udržet zaměst-
nanost. Kolik u vás momentálně pracuje 
lidí? 
Zaměstnáváme 685 pracovníků.  

Máte nějaká volná místa a hledáte pra-
covníky na určité pozice? 
Dlouhodobě je na trhu práce nouze o stro-
jírenské profese. Momentálně nabízíme 
volná místa na pozice: seřizovač a obsluha 
CNC, mechanik šicích strojů, brusič a ob-
ráběč kovů. Posilujeme i týmy o technolo-
ga výroby a o elektro inženýry ve vývojové 
konstrukci. 

Jaké jsou další plány firmy?  
Zůstat i v budoucnosti koncernovým vý-
robním závodem s veškerými kompetence-
mi, které k tomu náleží.

A Vaše osobní přání do budoucna? 
Firma je živý organismus a tvoří ji lidé, jejich 
každodenní práce je přidanou hodnotou 
a velice si ji cením. Přání je vytvářet pod-
mínky pro pracovníky tak, aby Minerva byla 
zajímavým a stabilním zaměstnavatelem  
v regionu. Udržet výrobu špičkových šicích 
strojů a podpořit další vývojové projekty  
v Minervě. Mít spokojené zákazníky po ce-
lém světě. Přizpůsobovat se dynamicky 
měnícímu se prostředí, změny brát jako 
výzvy a cenné zkušenosti, a ve zdraví 
vše, co přijde, zvládat. Poděkování patří 
naši mateřské společnosti Dürkopp Adler 
GmbH, všem zákazníkům a našim bývalým, 
současným a budoucím zaměstnancům za 
důvěru, podporu a roky dobré spolupráce.        
                  PAVEL ŠMERDA
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V CHUTI PIV SE DRŽÍME OSVĚDČENÉ TRADICE
V chuti piv se držíme osvědčené tradice kvašení v otevřených spilkách a odpovídající době ležení v ležáckých tancích. Vzhled etiket piva jsme 
po měsících příprav změnili v souvislosti s přechodem z původní láhve NRW na oblíbený typ pivní láhve České pivo. Přejeme vám brzké osobní 
setkání s pestrou nabídkou tradičního černohorského piva v novém balení. Pivo Černá Hora můžete nakoupit s dovozem až k vám domů v e-shopu 
na  www.pivo-cernahora.cz
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RÁJEC-JESTŘEBÍ 
OPĚT ŽIJ E KULTUROU

Paní starostko, máme za sebou koronavi-
rem zasažený rok 2020. Jaký byl v Rájci-
-Jestřebí? 
Složitý. Stejně jako jinde, také naše měs-
to poznamenala koronavirová pandemie, 
stále se měnící vládní opatření a nařízení.  
Museli jsme pozastavit realizaci některých 
plánovaných investičních akcí. Místo toho 
jsme řešili, pokud možno, co nejaktuálněj-
ší informovanost občanů, v tom nám hodně 
pomohla aplikace Mobilní rozhlas. Šili jsme 
roušky, sháněli rukavice, dezinfekci... Mu-
sím ale velmi vyzdvihnout ochotu našich 
žen, kdy dobrovolně šily roušky, které pak 
sloužily dalším našim občanům. Dobrovol-
níci také zajišťovali nákup základních po-
travin a léků pro seniory. 

Pojďme k investičním akcím. Největší 
z nich je modernizace a intenzifikace čis-
tírny odpadních vod. Na čem dalším jste 
loni pracovali? 

Čistírna odpadních vod je nyní již ve zku-
šebním provozu. I když minulý rok byl 
na investiční akce chudý, podařilo se do-
končit rekonstrukci rozvodů elektro a soci-
álních zařízení domu služeb, ty samé práce 
probíhaly také v dolním pavilonu mateřské 
školy v místní části Rájec. V Komenského 
ulici je již v plném provozu nová autobuso-
vá zastávka, ve Sportovní ulici zase nové 
chodníky a parkovací stání. Nové otvorové 
prvky dostal bytový dům v Jurkově ulici, 
a tak bych mohla pokračovat dále.

Co chystáte na letošní rok? Začnete už se 
stavbou kulturního amfiteátru v zámec-
kém parku? 
V letošním roce bychom rádi dohnali to, 
co se nemohlo realizovat v roce minu-
lém. Hodně akcí je však spojeno s reali-
zací stavby silnice II/374, průtah Rájec, 
IV. etapa. Při rekonstrukcích komunikací, 
na nichž vedou objízdné trasy právě pro 

tuto stavbu, bychom rádi opravili přilehlé 
chodníky. Oprava chodníků a komunikací 
nás čeká také v místních částech Jestřebí 
a Holešín. V Jestřebí bychom letos rádi po-
stavili hřiště s umělým povrchem na malou 
kopanou. Probíhá rekonstrukce elektro-
instalace a sociálních zařízení v mateřské 
škole Jestřebí. Stavba kulturního amfiteá-
tru prozatím neproběhne, poslední úpravy 
ještě doznává projektová dokumentace, 
kde se nyní ladí použití materiálů a probíhá 
její kontrola pracovníky Národního památ-
kového ústavu.

Čilý stavební ruch probíhá za městem ve 
směru na Doubravici. Už jste to naznačila, 
ale můžete tuto akci trochu více přiblížit?
Jedná se o stavbu silnice II/374 Blansko - 
Boskovice, respektive již zmiňovanou její 
IV. etapu, průtah naším městem. V rámci 
této stavby budou mimo jiné opraveny stá-
vající mosty, vzniknou mosty nové, také tři 

NAVŠTÍVILI JSME
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Bohatý kulturní program chystají ve druhé polovině roku v Rájci-Jestřebí. Ahoj léto, koncerty vážné hudby, divadlo, 
Dalibor Janda… Z nabídky si vybere určitě každý. Kromě toho pracují na několika investičních akcích a připravují 
další plány. Více prozradila starostka města Romana Synakieviczová.



nové okružní křižovatky. Je to stavba, která velmi ovlivní naše 
město. Věřím, že v dobrém. Díky této stavbě došlo k přemístě-
ní, lépe řečeno rozebrání a znovupostavení kapličky sv. Jana 
Nepomuckého, kde byl milým překvapením nález historické 
schránky. V současné chvíli písemnosti a mince z roku 1859, 
které byly uschovány v základech této stavby, jsou předány 
do okresního archivu Blansko, aby byly zachovány pro budoucí 
generace.

Rájec-Jestřebí je kulturní město. Loni však kultura prakticky 
neexistovala. Bude to letos lepší a co byste rádi uspořádali?

Kultura loni takřka neexistovala, proto jsme letos, ihned 
po prvních rozvolněních, uspořádali již několik kulturních akcí. 
Začali jsme paradoxně závěrečným koncertem započaté sezó-
ny 2020/2021 Kruhu přátel hudby s krásným vystoupením br-
něnského uskupení Django Jet. Pro děti jsme k jejich svátku 
promítali letní kino pod širým nebem a také jsme jim věnovali 
poslední červnové nedělní odpoledne se Zmrzlinohrátkami 
a Bublinkovou diskotékou. 

O prázdninách v našem městě opět přivítáme Kinematograf 
bratří Čadíků. Největší společenskou akcí však bude v sobotu 
28. srpna naše tradiční akce Ahoj léto. Bude ovšem netradič-
ně pojatá, jelikož bude celá pořádaná v historickém hávu. Toto 
sobotní odpoledne nabídne všem návštěvníkům spoustu po-
bavení a zábavy ve společnosti kejklířů, zbrojnošů, sokolníků, 
dobových tanců, řemeslníků a také středověké rockové kape-
ly. Po netradičním odpoledni nás do současnosti vrátí večerní 
koncert pop-rockové skupiny Way to go. A komu tolik zábavy 
stále ještě nebude stačit, může si zajít do prostor sokolovny 
na promítání filmu.

I na podzim máme plný kulturní kalendář. V září zahájíme 
novou sezónu Kruhu přátel hudby v prostorách Státního zám-
ku Rájec nad Svitavou. Dále velmi oblíbené Posezení u cimbálu 
s ochutnávkou vín a burčáku, které opět zpříjemní vystoupení 
cimbálovky Grajcar. 

Velmi očekávanou událostí je již několikrát odložené di-
vadelní představení s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem 
Bez předsudků. Do konce roku 2021 je toho však v plánu ještě 
spousta. Další dva koncerty vážné hudby, na začátku adventu 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru a v pro-
sinci přivítáme Dalibora Jandu, který vystoupí se svou dcerou 
a kapelou. Na všechny kulturní akce v Rájci-Jestřebí jsou čte-
náři srdečně zváni!

Vaše přání na zbytek roku?
Mé přání je ovlivněné vším negativním, co se kolem nás nyní 
děje. Buďme především všichni zdraví, pomáhejme si a zvlád-
něme se na sebe usmívat i přes všechny přírodní jevy, se který-
mi svádíme nerovný boj.                         PAVEL ŠMERDA
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NA VUT V BRNĚ VZNIKÁ
PRVNÍ ELEKTRICKÝ MONOPOST FORMULE

Kde všude jsou ve formulích využívány des-
ky plošných spojů?
Desky plošných spojů používáme téměř všu-
de. Trend elektrifi kace v automobilovém prů-
myslu neminul ani soutěž Formula Student. 
To, že elektrická formule je plná elektroniky
a různých jednotek je očekávané, ale čím 
dále tím více elektroniky přibývá i na spa-
lovacím monopostu. Jedná se většinou 
o jednotky, které napomáhají řidiči sou-
středit se na řízení a usnadňují mu jíz-
du. Je to například jednotka řízení spoj-
ky, ta zajišťuje optimální start a zrychlení 
v disciplíně akcelerace. Novinkou je také 
elektrické zatáčení zadní nápravy, které 
při nízkých rychlostech zvyšuje obratnost 
a při vysokých stabilitu vozu.

Jaký typ PCB desek využíváte? Jaké vlast-
nosti musí splňovat?

V současnosti ani zdaleka nevyužíváme hi-
gh-end technologie, ale spíše základní jako 
jsou dvouvrstvé a čtyřvrstvé desky s FR4 
dielektrikem. Jedná se většinou o desky, 
které nejsou silové, proto nepotřebujeme 
hrubou vrstvu mědi. V budoucnu ale plánu-
jeme vyvíjet například vlastní vysokonapěťo-
vý měnič, který má za úkol zajistit napájení 
celé formule, nebo invertor, který řídí proud 
dodávaný do trakčních motorů, jež pohánějí 
formuli. Jsme rádi, že má Gatema s výro-
bou desek na podobné použití zkušenosti 
a můžeme se spolehnout na odbornou po-
moc a expresní výrobu.

Kteří lidé z vašeho týmu nejvíce rozumí de-
signu PCB?
V šedesátičlenném týmu máme dvě sekce, 
které pracují s elektronikou. Sekci Electro-
nics, ta má na starosti především návrh, 

ZAUJALO NÁS
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Svět velké formule 1 je nejspíš až příliš blyštivý na to, aby se v něm Češi dokázali výrazněji prosadit. Přesto vzniká právě 
teď v České republice monopost, který budí pozornost. Jde o vývoj vůbec první elektrické formule u nás, nakteré se podílí 
tým TU Racing, jenž funguje při Vysokém učením technickém v Brně a který podporuje boskovická společnost Gatema.. 
O tom, jak si čeští studenti v globální soutěži vedou a také o elektronice a PCB deskách jsme se bavili s Dominikem 
Klementem. Nejmladším vedoucím týmu v jeho desetileté historii a vůbec prvním vedoucím z fakulty elektrotechniky.



optimalizaci a výrobu kabelového svazku 
a volbu jednotlivých senzorů, jimiž je celé 
auto poseté. Jedná se například o sníma-
če tlaků, teplot, průtoku a pozice. Samotný 
vývoj většiny DPS zastřešuje sekce elektric-
kého pohonu (electric powertrain), jež má 
na starosti kromě vysokonapěťového trakč-
ního systému, také vývoj většiny jednotek do 
spalovací formule. Tato sekce se následně 
neformálně dělí na lidi, kteří pracují na vývoji 
nízkonapěťových jednotek a na zkušenější 
členy, kteří vyvíjí vysokonapěťové části. Pro 
představu trakční baterie současného mo-
nopostu má nominální napětí přibližně 410 V 
a v budoucnu ho plánujeme zvýšit až na ma-
ximum dovolené pravidly, tedy 600 V.

Jak pandemie ovlivnila vaše soutěže? A jak 
samotný vývoj formule?
Pandemie nás, jako téměř každého, ovlivnila 
dosti razantně, přibližně v polovině března 
minulého roku nám byl zakázán přístup na 
dílnu a práce na autě byly tedy přerušeny ve 
fázi výroby, kde je pro nás čas na dílně nej-
důležitější. Krátce na to byly zrušeny také 
závody, dali jsme si ale za cíl auta dokončit, 
perfektně je otestovat a připravit na letošní 
závodní sezónu. V průběhu testování obou 
monopostů pracujeme jako TU Brno Ra-
cing team na další verzi elektrického auta, 
se kterým chceme dosahovat na pódiová 
umístění. Momentálně připravujeme oba 
monoposty. Jak elektrický, tak i spalova-
cí na testovací fázi, která začne koncem 
zimy. Cílem je dosáhnout kýžené spolehli-
vosti, která byla klíčem k našim úspěchům. 
Každou sezónu opustí tým přibližně třeti-
na členů, většina z nich úspěšně dokončí 
studium a často najdou práci u některého 
z našich partnerů, protože jsou na tyto fi r-
my zvyklé z praxe na formuli. Každoročně 
se tedy tým razantně mění, v posledních 
letech vzhledem k vývoji nové elektrické 

Jsme studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, který se účastní ce-
losvětové soutěže Formula Student. Každý rok navrhujeme a stavíme závodní 
monopost formulového typu, se kterým poté soutěžíme s ostatními univerzita-
mi na závodech po celém světě. Hlavním cílem celého projektu Formula Student
je dát studentům vysokých škol zkušenosti s reálným projektem a připravit 
je tak na budoucí technickou praxi.

ZAUJALO NÁS

pohonné jednotky se přidalo velké množství 
studentů z fakulty elektrotechniky a také 
z fakulty informačních technologií, tito stu-
denti tak tvoří přibližně čtvrtinu týmu. Dále
se k nám přidalo několik studentů z fakulty 
podnikatelské, ti mají na starosti marketing 
a prezentaci týmu na sociálních sítích. Dá se 
tedy říct, že z projektu původně téměř vý-
hradně fakulty strojního inženýrství se stal 
celouniverzitní projekt propojující studenty 
napříč celým spektrem oborů, které je mož-
no na VUT v Brně studovat.

Co vy osobně považujete za největší 
úspěch?
Těžko se hledá jediná věc, kterou bych označil 
za největší úspěch. Tým jako celek si prošel 
za posledních pár sezón razantními změna-
mi. Některé byly iniciovány mnou, výsledek 
je vždy práce celého týmu. Jsem opravdu 
hrdý na to, jakým způsobem jsme se posta-
vili k výzvě stavby elektrického a spalovacího 
auta zároveň, myslím že se mi podařilo jako 
úplně prvnímu vedoucímu sekce elektrické-
ho pohonu sestavit tým schopných lidí, kteří 
jsou hladoví po úspěchu stejně jako já.

Jste dosud nejmladším vedoucím týmu 
v jeho historii. Jak jste se k tomu dostal?
Už v prvním roce mého studia. Nejvíce mě za-
ujala komplexnost tohoto projektu a obrov-
ský potenciál týmu. Nejdříve jsem se připojil 

do sekce Electronics a pracoval jsem na pro-
jektech na spalovací formuli. V průběhu mé 
první sezóny jsem se snažil naučit co nejvíce 
věcí od všech sekcí a porozumět autu jako 
celku. Další sezónu jsem dostal na starosti 
nelehký úkol, a to začít s vývojem elektrické 
formule. Začínal jsem s naprosto prázdnýma 
rukama. Musel jsem sestavit tým, který by 
měl odvahu se do toho pustit, a získat také 
partnery, kteří by v nás věřili a podpořili nás. 
Po konci druhé sezóny jsem vedení sekce 
elektrického pohonu předal následovníkovi 
a stal jsem se pro tuto sezónu nejmladším 
vedoucím týmu v jeho desetileté historii 
a zároveň prvním vedoucím z fakulty elekt-
rotechniky. Funkce je ale z velké části také 
manažerská. Bez sponzorů a partnerů by to 
nešlo.

Jak vznikla vaše spolupráce s Gatemou?
Byli jedni z prvních, kteří v náš projekt 
elektrické formule uvěřili a podpořili nás. 
Dnes v Gatemě vyrábíme expresní desky 
a všechno můžeme zkonzultovat i s její-
mi odborníky, což se nám hodí. Dnes má 
Gatema statut „zlatého partnera“, který 
umožňuje chod a další rozšiřování týmu. 
Tento statut s sebou přináší také výho-
dy jako například zapůjčení simulátoru 
a ukázkovou jízdu formule na akci partnera, 
jako je například zaměstnanecký den.   
                             LUDĚK BUCHTA

39MyFace - Srpen 2021

TU BRNO RACING



40 MyFace - Srpen 2021

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Pracoviště:  Velké Opatovice nebo Svitavy 

Požadavky:  - VŠ technického zaměření (např. stavební 
     zaměřená na tepelné agregáty)
  - znalost AJ na komunikativní úrovni, 
  - více jazyků výhodou
  - dobrá znalost MS Offi  ce 
  - samostatnost, zodpovědnost, pečlivost,
  - týmová spolupráce
  - řidičský průkaz „B“
  - zkušenosti v oblasti obchodu vítány
        

PRACOVNÍK MARKETINGU

Pracoviště:  Velké Opatovice nebo Svitavy 

Požadavky:  - VŠ vhodného zaměření (např. ekonomická)
  - znalost AJ na komunikativní úrovni,
     více jazyků výhodou
  - dobrá znalost MS Offi  ce 
  - samostatnost, iniciativa, zodpovědnost, 
  - pečlivost, týmová spolupráce
  - řidičský průkaz „B“
  - zkušenosti v oblasti marketingu vítány
        

PRACOVNÍKY DO VÝROBY 

Pracoviště:  Velké Opatovice– D02 Nová Šamotka

Požadavky:  - pracovitost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost
  - zodpovědnost, fi remní loajalitu a dobrý zdravotní stav
  - práci ve vícesměnném provoze
  - základní vzdělání nebo vyučení
  - řidičský průkaz „B“ a průkaz VZV výhodou

        

Nabízíme:   - práci ve stabilní nadnárodní společnosti
  - nástup dle dohody
  - fi remní benefi ty (26 dnů dovolené, příspěvek 
      na stravování, rozsáhlý sociální program 
      s příspěvky na rekreační pobyt, zdravotní 
      pomůcky, kulturní akce, vitamínové doplňky)

        

PRO STUDENTY STARŠÍ 18 LET NABÍZÍME LETNÍ BRIGÁDU, SAZBA OD 130 KČ DO 180 KČ.

Předložte:  strukturovaný životopis v češtině
                     
Nabízíme: 
  - práci ve stabilní nadnárodní společnosti
  - rozsáhlý sociální program, závodní stravování,  
    příspěvky na penzij ní a životní pojištění
  - pružná pracovní doba, 26 dnů dovolené

Nástup:         dle dohody - po skončení výběrového řízení

  Zájemci, hlaste se do 23. 08. 2021

Telefon:   516 493 306, 725 777 909, 
  Dana.Krejcirova@pd-group.com
                 461 579 140, 602 485 836, 
  Miloslava.Stranikova@pd-group.com

Volejte:  516 493 306, 725 777 909 – Dana Krejčířová

E-mail:  Dana.Krejcirova@pd-group.com

Více na:   www.pd-refractories.cz

PR

Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
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LUDĚK PLUHÁČEK: 
INTERNA JE KRÁLOVNA MEDICÍNY

Pane primáři, představte, prosím, čtená-
řům MyFace vaše oddělení?
Interní oddělení Nemocnice Boskovice 
tvoří v současné době dvě samostatné 
stanice standardní péče a lůžka péče 
intenzivní. Stanice disponují 25, resp. 
27 lůžky, na každé jsou dva jednolůžkové 
nadstandardní pokoje. Intenzivní lůžka 
jsou součástí multioborové jednotky in-
tenzivní péče, tam se variabilně spektrum 
lůžek mění podle aktuální potřeby jednot-
livých oborů. Nesmím zapomenout na ne-
dílnou část interního oddělení, ambulanci 
interní všeobecnou, příjmovou, gastroen-
terologickou, kardiologickou a endokrino-
logickou.

Jací pacienti se k vám dostávají nejčas-
těji, o koho pečujete?
Vnitřní lékařství, tedy interní medicína, 
se věnuje diagnostice a léčbě širokého 
spektra onemocnění. Přestože termín 
vnitřní lékařství může svádět k domněnce, 
že se zabývá pouze onemocněním vnitř-
ních orgánů, není tomu tak. Internisté léčí 
celého člověka. Jsou kvalifikování k tomu, 
aby řešili obtížné diagnostické problémy 
a léčili závažná chronická onemocnění, 
včetně situací, kdy se projeví několik růz-
ných chorob najednou. Hovoříme o poly-
morbiditě. 

Práce na takovém oddělení, to je určitě 

nespočet příběhů. Co pacient to příběh.
Přepadne Vás občas pocit zmaru, když 
někomu zkrátka už nemůžete pomoci?
Interní medicína je z velké části péče 
o zmíněné polymorbidní a starší pacien-
ty. Prognóza je často velmi vážná, řada 
chronických chorob je léčitelná, ale není 
vyléčitelná. Přímo zmarem bych pocit při 
vyčerpání všech léčebných možností ne-
nazval, ale smutek je přirozenou reakcí. 

Určitě jsou ale i opačné situace, záchrany 
života. A možná pak někdy i děkovné dopisy.
Opačné situace jsou vůbec ty nejlepší. Všich-
ni bychom si přáli, aby každý příběh měl 
šťastný konec.

ZDRAVÍ

42 MyFace - Srpen 2021

Luděk Pluháček už přes deset let stojí v čele Interního oddělení Nemocnice Boskovice. Jak přiznává,vede tým 
výborných semknutých lidí, kteří v nelehké „covidové“ době odvedli a stále odvádějí obrovskýkus práce. „Patří jim 
velké poděkování,“ vzkazuje na dálku.

Foto: Pavel Kupka



Jak vypadá Váš pracovní kolektiv?
Interní oddělení je v nemocnici největší, 
tudíž i náš kolektiv je velký. Sanitáři, sa-
nitárky, sestry, lékaři z ambulancí i oddě-
lení a intenzivních lůžek... Jeden VELKÝ 
tým. Tým výborných semknutých lidí, kteří 
v nelehké „covidové“ době odvedli a stále 
odvádějí obrovský kus práce. Patří jim vel-
ké poděkování.

Co se týká vybavení, mají vaši pacienti 
ten nejlepší servis? 
Na vylepšování vybavení oddělení a všech 
interních ambulancí se stále průběžně pra-
cuje, modernizují se každým rokem. Pova-
žuji je za velmi dobré.

Jaká byla Vaše cesta do lékařské prostře-
dí? Byla to od dětství jasná volba?
Od dětství určitě ne. Který kluk sní o prá-
ci lékaře? Před maturitou jsem uvažoval
o přírodních vědách. Vlastně mě nasmě-
rovala až profesorka biologie na boskovic-
kém gymnáziu.

Co Vám řekla tak převratného?
Prostě mi tehdy řekla, jestli místo fyziky 
na přírodovědě nechci zkusit medicínu. 
(úsměv)

Jak jste se dostal do boskovické nemoc-
nice?
Po promoci jsem do vojny pracoval v bo-
skovické nemocnici, pak rok na interním 
oddělení Nemocnice Blansko a následně 
dvacet let na II. interní klinice FN Brno 
Pekařská. Před deseti lety jsme se s man-
želkou rozhodli tak trochu změnit pracov-
ní život. Boskovická nemocnice v té době 
zrovna hledala primáře interního oddělení 
a ukázalo se, že neurolog, což je speciali-
zace mojí manželky, se „hodí“ taky.

Co Vás na práci lékaře nejvíce baví?
Interna je královna medicíny. Znáte ně-
koho, kdo by nechtěl sloužit královně? 
(úsměv)

Pokud nejste zrovna v práci, jak si nejlépe 
odpočinete, při čem relaxujete?
Mám rád přírodu, jsem aktivní myslivec 
a rybář. To je moje největší hobby a odpoči-
nek. Drobné kutilství mi není cizí, výsledky 
jsou většinou hodnoceny kladně. Velmi rád 
čtu, jsem velký fanda elektronické čtečky, 
čtu hlavně krimi romány včetně klasických 
detektivek. S manželkou rádi chodíme do 
divadla, snad nám to nadcházející doba 
opět umožní.               PAVEL ŠMERDA

ZDRAVÍ
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NAVŠTÍVILI JSME

Příměstský hasičský tábor s Bonifácem uspořádali ve dnech 
12. až 16. července v Lysicích. „Byl to už pátý ročník. Toho letošního 
se zúčastnilo téměř čtyřicet dětí ve věku od šesti do patnácti let. 
Rozděleny byly do čtyř týmů a staralo se o ně dvanáct vedoucích. 
Zázemí jsme tradičně našli na myslivecké chatě na hřišti pod Ště-
chovem,“ řekla jedna z vedoucích Hana Mynářová.

Pět dnů, vždy od osmi do šestnácti hodin , čekal na děti bohatý 
program. Seznámily se s technikou a výbavou složek integrovaného 
záchranného systému (hasiči, policie, zdravotnická záchranná služ-
ba), zvýšily svoji fyzickou zdatnost, měly dostatek pohybu, absolvo-
valy střelbu ze vzduchovky, lanovou dráhu, šplhaly na laně, zahrály 
si týmové a bojové hry a mnoho dalšího.

„Zaměření na práci složek IZS (hasiči, policie, RZS), kdy danou pro-
blematiku přednáší proškolení pracovníci daného oboru, a simulace 
skutečných událostí, napomáhá dětem lépe pochopit reálné událos-
ti. Konkrétně viděly například ukázku záchrany při slaňování osoby, 
záchranu osoby na vodní hladině, vyproštění osoby z vozidla, ošetření 
zraněných osob a jiné,“ doplnila Hana Mynářová.

O tábor je mezi dětmi každý rok velký zájem a lysičtí hasiči počítají 
s tím, že jeho pořádání se budou věnovat i do budoucna.    

          PAVEL ŠMERDA

HASIČI MĚLI
SVŮJ TÁBOR
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Terapie BEMER je v současnosti jednou z nejúčinnějších a nejmoder-
nějších metod v oblasti prevence a podpory procesů léčení. Jedná se 
o fyzikálně cévní terapii, která cíleně stimuluje narušenou mikrocirku-
laci. Tím se stává významným základem pro zachování a obnovu zdraví. 
Přístroj BEMER je vhodný ke stimulaci vazomotoriky (schopnost cév 
měnit svůj průměr) malých a nejmenších krevních cév u živých orga-
nismů. BEMER funguje na bázi nízkofrekvenčních pulzních elektromag-
netických polí vytvořených zvláštní vícedimenzionální strukturou sig-
nálů. Na základě určitých modulací dochází rovněž k působení na větší 
okolní cévy. Tímto je u ošetřovaných organismů docíleno efektivnějšího 
krevního oběhu.

Výsledkem tohoto procesu je zlepšení funkce přirozených regulačních 
mechanismů, posílení imunitního systému, zlepšení tvorby tělu vlast-
ních lapačů volných radikálů a pozitivní účinek na syntézu proteinů. 

Terapie BEMER je preventivní a doplňková terapie, doporučená pro 

léčbu onemocnění a potíží vyvolaných špatnou mikrocirkulací v důsled-
ku slabé vazomotoriky nebo současně s tím se objevujících potíží či 
komplikací.

Aplikační modul B.LIGHT navíc rozšiřuje možnosti terapie BEMER o 
podpůrnou léčbu kožních onemocnění a doplňkovou kosmetickou péči. 
Před zahájením BEMER terapie je nutná konzultace s lékařem/terape-
utem, především u pacientů pravidelně užívajících léky snižující srážli-
vost krve, pacientů s nádorovým nebo jiným závažným onemocněním 
a u těhotných žen. 

Při dalších onemocněních, která mnohdy vyžadují léčbu imuno-
supresivy, jako jsou autoimunitní a dermatologická onemocnění, není 
aplikace terapie BEMER kontraindikována.

BEMER. METODA,  KTERÁ POMÁHÁ

∙    chronické poruchy hojení ran

∙    chronické a degenerativní onemocnění 

      kosterní a svalové soustavy

∙    polyneuropatie způsobená cukrovkou nebo      

      léčbou rakoviny

∙    chronická únava (např. při chronické zátěži, 

      roztroušené skleróze)

∙    akutní a chronická bolest

∙    stavy, které zhoršují kvalitu života

∙    vysoká horečka nejasného původu

∙    vážné srdeční arytmie

∙    nekompenzované křečové záchvaty

∙     imunosupresivní terapie po transplantaci orgánů

∙     imunosupresivní terapie po transplantaci kostní dřeně 

      nebo kmenových buněk

MEZI TATO ONEMOCNĚNÍ A POTÍŽE PATŘÍ NAPŘÍKLAD:
KONTRAINDIKACE:

Nádražní 10
678 01 Blansko
Tel.: 517 578 311, 739 457 158
www.moje-klinika.cz

SOUKROMÁ KLINIKA LOGO S.R.O.

Terapii Bemer využíváme na našem pracovišti v Blansku zhruba rok. Během té doby se stihla osvědčit natolik, 
že jsme letos stejný přístroj pořídili i na pobočku naší kliniky v Brně ve Vsetínské ulici. Rychle viditelné pozitivní 
výsledky sledujeme hlavně u našich klientů s poúrazovými a pooperačními stavy. Pokud chcete sami pocítit efekty 
této terapie, neváhejte a zarezervujte si u nás termín.
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